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F a d.10/9 2019 til d. 11/12 2019 e jeg Anna St ibolt Rigas
og Louise Toft Nielsen bosiddende i Athen, G ækenland, hvo
vi opdy ke et netvæ k i LGBT+-miljøet i G ækenland med
fokus på at finde spændende cases og ekspe te til vo es
podcast og a angemente . Vi fo etage en masse inte views
med LGBT+-o ganisatione , ekspe te i EU og EU-politike e,
så vi kan blive kloge e på, hvad EU gø fo at fo bed e
vilkå ene fo LGBTI-pe sone i EU. Sideløbende med
p oduktionen af vo es podcast o ganise e vi to
a angemente i henholdsvis København og Aa hus, hvo vi
afspille podcasten og efte følgende ha en debat med EUpolitike e, LGBT Danma k, LGBT Ungdom og publikum om,
hvad EU gø på LGBTI-om ådet, og om de gø nok fo at
sik e bed e ettighede fo LGBTI-pe sone i EU.
A angementet i København blev afholdt d.12/12 2019 ,og
a angementet i Aa hus blev afholdt d. 19/12 2019.

I løbet af p ojektpe ioden ha vi p oduce et 1x podcast på
Er aktivitetsmålene for
projektet opnået? Anfør mål 17 minutte med fokus på, hvad EU gø fo at fo bed e
vilkå ene fo LGBTI-dpe sone jf.vo es tilsagn. De udove
og beskriv opfyl elsen.
ha vi afholdt to a angemente i henholdvis København og
A hus , hvo vi med afsæt i podcasten havde en god debat
om, hvad EU gø på LGBTI-om ådet ligeledes med sto
indd agelse af publikum. Til A angemente ne deltog Ki a
Ma ie Pete -Hansen(MEP,SF) Linda Tho sen(LGBT Danma k)
Nicolai Laue Juul(LGBT Ungdom) og Signe
Bi k(Eu opabevægelsen)
Hvorle es har aktiviteten
bi raget til u vikling af
ebat og oplysning om et
europæiske fællesskab (EU)?

Til a angementet afspillede vi vo es podcast, de handle
om, hvad EU gø fo at fo bed e EU-mino itete s vilkå i EU.
He efte diskute ede vi indholdet af podcasten samt
debatte ede vide e, om EU's handleplane , appo te og
a bejde på om ådet e nok - elle om de kan og bø gø es
me e fo at sik e bed e ettighede til LGBT-pe sone i EU.

Samarbej e me an re
organisationer? hvis ja,
oplys venligst hvilke.

LGBT Danma k og LGBT Ungdom ha væ et yde st
behjælpelige ved at deltage i samt hjælpe med at ekspone e
vo es a angemente .
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På Café Nutid i København d.12/12 2019 og på Fai ba i Aa hus d. 19/12 2019
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https://soun clou .com/user-794482081/hva -gor-eu-for-at-forbe re-lgbti-re
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te a angemente og ligge nu f it tilgængelig på Soundcloud.
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