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Kapitlet m danskere i EU's udenrigstjeneste i Tunesien skal indgå
i en bredere b g m danskere i Tunesien gennem 250 år, s m
f rventeligt skulle udk mmer ultim 2019. Jeg har fra juli til
december gennemført interviews med tre danskere, der har
arbejdet f r EU i Tunesien, udskrevet interviewene, bearbejdet
dem, udvalgte hist riske udviklinger i Tunesien samt aspekter af
EU's udenrigsp litiske arbejde, s m interviewene skal understøtte
beskrivelsen af. Jeg har sideløbende udført arkivstudie g
feltarbejde til b gens kapitler. Særligt til et kapitel viste det sig,
Er aktivitetsmålene for
Ja. Aktivitetsmålet var udarbejdelse af et kapitel m EU s m
projektet opnået? Anfør mål udenrigsp litisk aktør i Tunesien belyst gennem interviews med
og beskriv opfyl elsen.
danskere, der har arbejdet f r EU's udenrigstjeneste i Tunesien.
Kapitlet indeh lder tre sådanne interviews g makr tekst, der
f rtæller både m EU udenrigsp litiske arbejde g set-up g
Tunesiens nyeste hist rie.
Kapitlet plyser m EU's f rskellige typer arbejde under The
Hvorle es har aktiviteten
External Acti n Service (udenrigsp litiken), hvilke er et fte
bi raget til u vikling af
underbelyst aspekt af EU i en dansk sammenhæng, g kapitlet
ebat og oplysning om et
europæiske fællesskab (EU)? giver ny viden m EU's k nkrete arbejde i et af de nærmeste
nab lande uden f r EU. Kapitlet er endnu f r ny-udgivet til at det
har bidraget til debat. Dette f rventes at k mme, når jeg i 2020
begynder at h lde f redrag, hv r dette kapitels indh ld bl.a. vil
indgå.
Samarbej e me an re
Nej
organisationer? hvis ja,
oplys venligst hvilke.

C1: Arrangementer m.v.
Ønskede oplysninger
Antal arrangementer?
Oplægshol ere/ ebattører
mv
Deltagerantal (evt. skønnet)

Faktiske forløb
Udfyld antal arrangementer
Udfyld plægsh ldere

Deltagergebyr?
Hvorle es blev
arrangementet annonceret
Hvor blev arrangementet
afhol t?

Udfyld deltagergebyr
Udfyld ann ncering

Udfyld deltagerantal

Udfyld sted f r arrangement

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

Faktiske forløb
Udfyld antal pr grammer

Deltagere
Hvor er programmerne
sen t? Hvilken kanal og på
hvilket ti spunkt?
TV/Ra io-programmer: Er
programmerne tilgængelige
på internettet? Hvis ja, på
hvilken a resse?

Udfyld deltagere i pr grammer
Udfyld hv r g hv rnår pr grammerne er blevet sendt

Udfyld link til pr grammer

C3: Web mv.
Ønskede oplysninger
Faktiske forløb
Hvor an er ken skabet til
Opslag på mine Faceb
hjemmesi en, app'en blevet
u bre t.

ksider: https://www.faceb

k.c m/pr file.php?id=100

Hjemmesi er m.v. Angiv
www.haugbolle. k
venligst web-a resse.
Hjemmesi e: Hvor mange
Kapitlet har ligget tilgængeligt på websitet i g dt 2 uger g har haft 11 unikke
besøgen e har si en pr.
måne , og hvor mange af e
besøgen e er unikke
brugere?

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

Faktiske forløb
Udfyld antal publikati ner/bøger
Udfyld plag
Udfyld distributi n

C5: Andet
Ønskede oplysninger
Angiv aktivitet
Beskrivelse

Faktiske forløb
Angiv aktivitet
Beskriv aktiviteten

m/pr file.php?id=100000568362607 g m.me/danskereiTunesien samt direkte mails

g har haft 11 unikke besøgende

