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Projektets titel: Aktuelt EU-oplysningsmateriale til uddeling 
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Slutdato: 31-12-2020 

Kort rapport om forløbet: Projektet har forløbet nogenlunde efter planen med lidt ændringer 

undervejs grundet de uforudsete udfordringer, som COVID-19-
situationen gav. Dette har bl.a. betydet, at vi har brugt en anelse 

flere arbejdstimer end først antaget. Trods udfordringerne lykkedes 
det dog at få lavet noget rigtig godt uddelingsmateriale, der er 

blevet taget godt imod. 

Er aktivitetsmålene for 
projektet opnået? Anfør mål 

og beskriv opfyldelsen. 

Produktion, tryk og distribution af firesiders debat- og 
informationsavis i et oplag på 100.000 stk. Vi fik trykt og uddelt alle 

100.000 aviser rundt omkring i hele landet. Aviserne blev sendt ud 

til vores lokalafdelinger, der sammen med medlemmerne 
husstandsomdelte aviserne. Efterfølgende har vi fået rigtig god 

respons på avisen. Derudover udgav vi et hæfte med titlen "50 
vanvittige ting EU har brugt penge på", og dette blev uden tvivl en 

succes med stor efterspørgsel. Denne blev udgivet i et oplag på 
15.000 stk., og også distribueret rundt i hele landet. Dertil fik vi 

lavet en flyer om Budgetloven med et oplag på 30.000 stk, som 
også er uddelt i hele landet, og sidst men ikke mindst 100.000 

foldere om hhv. EU-mindsteløn og EU-militær, der også er blevet 

husstandsomdelt af medlemmer og aktive i hele landet. 
Produktion, tryk og uddeling af hhv. tre foldere/løbesedler med et 

oplag på 100.000 hver, i alt 300.000. 

Hvorledes har aktiviteten 
bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det 
europæiske fællesskab (EU)? 

De trykte og uddelte materialer har bidraget med viden og 
oplysning om det europæiske fællesskab gennem læsning af 

materialet. 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, oplys 
venligst hvilke. 

  

 

 

 

 



   

 

 

 

C4: Publikationer/bøger mv. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal publikationer/bøger 

mv.?  

Fem stk. 

Oplag? 245.000 

Distribution? Landsdækkende 

 


	Rapportskema
	C4: Publikationer/bøger mv.

