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Beskriv forløbet kort (udvid boksen ved at trække ned i
linjenummeret i arkets venstre side): I januar sendte vi
invitationer ud til paneldebatten den 15. maj og fulgte løbende op
i vinteren og foråret 2019 indtil vi havde en paneldeltager fra alle
partier (undtagen fra Folkebevægelsen Mod EU, som det ikke
lykkedes os at få svar fra). I januar inviterede vi oplægsholdere til
de 4 foredrag, de fleste svarede ja, men nogle aflyste undervejs i
forløbet hvorfor vi endte med de 4 anførte oplægsholdere. I marts
påbegyndte vi markedsføringen. Arrangementerne kunne besøges
uafhængigt af hinanden og lå op til EP-valget 2019, så de kunne
fungere som en introduktion til vælgerne: Både af EU som
institution og af de opstillede partier. Den 24. april holdt vi den
første oplægsaften med lektor Christian Axboe Nielsen under
overskriften "EU, Grænser & Sikkerhed". Den 1. maj holdt vi den
anden oplægsaften "Introduktion til EU" med adjunkt Roman
Senninger. Den 8. maj holdt vi den tredje oplægsaften "EU &
Sikkerhed" med sikkerhedskonsulent Kurt Mosgaard. Den 15.
maj holdt vi en stor paneldebat med repræsentanter fra 9/10
partier med moderatoren komikeren Michael Schøt. Den 22. maj
holdt vi den sidste oplægsaften "Den europæiske handelspolitik"
med lektor Graham Butler.

Er aktivitetsmålene for
Beskriv i hvilket omfang aktivitetsmålene for aktiviteten er opfyldt
projektet opnået? Anfør mål (udvid boksen ved at trække ned i arkets venstre side): MÅL 1.
og beskriv opfyldelsen.
Afvikling af fem aktiviteter. Resultat: Vi afviklede fire foredrag og
én paneldebat.
MÅL 2. Antal tilhørere: 90x4+300=660 (med overlap): Resultat:
Ca. 25x4+220=340.
MÅL 3: Ønsket antal deltagere i paneldebat: 10 (repræsentanter
fra hvert parti): Resultat: 9/10. Vi inviterede spidskandidater fra
alle partier, og der, hvor vi ikke fik svar skrev vi til partiernes
kampagnemedarbejdere og sekretariater. Folkebevægelsen mod
EU svarede desværre aldrig, men alle andre partier deltog.

Hvorledes har aktiviteten
bidraget til udvikling af
debat og oplysning om det
europæiske fællesskab (EU)?

Beskriv debat og oplysning om det europæiske fællesskab (EU)
(udvid boksen ved at trække ned i linjenummeret i arkets venstre
side):
1. Projektet indebar afviklingen af fire oplæg med en udvalgt
kyndig professor fra Aarhus Universitet under følgende emner:
1: EU, Grænser & Sikkerhed
2: Introduktion til EU
3: EU & Sikkerhed
4: EU og handel.
Således bidrog foredragene til oplysning om det europæiske
fællesskab blandt især studerende, der ofte oplever kun at have et
overfladisk kendskab til EU. Alle foredragene var efterfulgt af
spørgsmål fra publikum og lagde an til fælles diskussion.
Tilhørerne kunne således tilegne sig en bred forståelse for EU,
hvordan unionen er opbygget, hvilke områder den arbejder med
og hvordan den påvirker danskernes verden.
2. Debat: Den anden aktivitet var en EP-kandidatsdebat, hvor
tilhørerne kunne gøre sig bekendte med de opstillede partier, den
enkelte kandidats fokusområder og hvordan partierne står i
forhold til hinanden. Deltagerne var:
Jeppe Kofod (S)
Theresa Blegvad (V)
Morten Helveg Petersen (B)
Jane Christensen (C)
Margrethe Auken (SF)
Nikolaj Willumsen (Ø)
Anders Vistisen (DF)
Karin Rohr Genz (Å)
Anders Burlund (LA)
Debatten blev modereret af komikeren Michael Shøt, som var med
til at sikre et bredt publikum.
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C1: Arrangementer m.v.
Ønskede oplysninger
Antal arrangementer?
Oplægsholdere
Deltagerantal (evt. skønnet)

Faktiske forløb
5
14 (4 oplægsholdere, 1 moderator, 9 paneldebattører)
340

Deltagergebyr?
Hvorledes blev
arrangementet annonceret

0
Hjemmeside, Facebook, plakater ophængt omkring
Studenterhuset, på Aarhus Universitet, samt Dokk1
(hovedbibkioteket i Aarhus).
Vi sendte også besked om arrangementerne til Europa-Nævnet og
Altinget, som delte udvalgte arrangementer.
Vi sendte en pressemeddelelse ud til alle relevante medier, og var
to gange med i et indslag på P4 Østjylland i forbindelse med
debatten den 15. maj.
Studenterhus Aarhus, Nordre Ringgade 3, 800 Aarhus

Hvor blev arrangementet
afholdt?

C2: Radio/TV/Web
Ønskede oplysninger
Antal programmer?
Deltagere

Faktiske forløb
Udfyld antal programmer
Udfyld deltagere i programmer

Hvor er programmerne
sendt? Hvilken kanal og på
hvilket tidspunkt?
TV/Radio-programmer: Er
programmerne tilgængelige
på internettet? Hvis ja, på
hvilken adresse?

Udfyld hvor og hvornår programmerne er blevet sendt

Udfyld link til programmer

C3: Web mv.
Ønskede oplysninger
Hvordan er kendskabet til
hjemmesiden, app'en blevet
udbredt.
Hjemmesider m.v. Angiv
venligst web-adresse.
Hjemmeside: Hvor mange
besøgende har siden pr.
måned, og hvor mange af de
besøgende er unikke
brugere?

Faktiske forløb
Udfyld udbredelse af kendskabet til hjemmesiden

Udfyld web-adresse
Udfyld antal af månedlige, unikke besøgende

C4: Publikationer/bøger mv.
Ønskede oplysninger
Antal publikationer/bøger
mv.?
Oplag?
Distribution?

Faktiske forløb
Udfyld antal publikationer/bøger
Udfyld oplag
Udfyld distribution

C5: Andet
Ønskede oplysninger
Angiv aktivitet
Beskrivelse

Faktiske forløb
Angiv aktivitet
Beskriv aktiviteten

