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Kort rapport om forløbet: De fem events er alle vel afholdt med stort fremmøde og 
interesse, og den formidlingsvenlige rapport er udgivet, bredt 

omtalt i diverse medier (fx. JP og P1) og delt til bl.a. 
gymnasier og politikere, De fysiske rammer for projektet blev i 

høj grad corona-ramte, da det viste sig ikke at være muligt at 
gennemføre de planlagte aktiviteter med fysisk fremmøde 

(grundet rejserestriktioner og nationale anbefalinger om 

afstand, mv.). Dette blev med det samme meddelt Nævnet. 
Alle fem events blev derfor gennemført virtuelt. Det betød, at 

vi ikke havde nogen rejseudgifter, 
konferenceforplejningsudgifter, samt at honorar til 

oplægsholdere blev lavere (markant reduceret tidsforbrug, når 
mødet er virtuelt). Det erstattede også de ventede separate 

'videocasts'. Vi havde håbet at finde en oversætter, der kunne 
oversætte dele af rapporten til engelsk, men det lykkedes ikke 

inden projektudløb. Derimod er webinarerne nået ud til en 

international kreds gennem samarbejdet med ECFR. 

Er aktivitetsmålene for 
projektet opnået? Anfør mål 

og beskriv opfyldelsen. 

Ja - blot, som nævnt ovenfor, med virtuelle møder i stedet for 
fysisk fremmøde grundet corona-restriktioner. Vi var løbende i 

dialog med Nævnet herom. 

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af debat 
og oplysning om det 

europæiske fællesskab (EU)? 

Vi har sat fokus på et højrelevant tema for dansk europapolitik 

efter Brexit, nemlig hvilke lande der er oplagte 
alliancepartnere for Danmark. Ved at interviewe eksperter fra 

diverse medlemslande har vi bidraget med insiderviden o 
synet på Danmark og sammenfaldende interesser.  

Samarbejde med andre 
organisationer? hvis ja, oplys 

venligst hvilke. 

Vi har trukket på Tænketankens samarbejde med den 
paneuropæiske tænketank European Council on Foreign 

Relations for at få mest muligt ekspertviden om nye post-
Brexit alliancemønstre reflekteret i projektet. Derudover har vi 

samarbejdet med bl.a. Jyllands-posten og P1, hvor indlæg om 
projektet er blevet trykt/bragt. 

 

 

 

 

 



   

 

 

C1: Arrangementer m.v. 
Ønskede 

oplysninger Faktiske forløb 

Antal 
arrangementer? 

5 

Oplægsholdere/

debattører mv 

  

Deltagerantal 
(evt. skønnet) 

Mellem 50 og 100 til hvert webinar. 

Deltagergebyr?  NEJ 

Hvorledes blev 

arrangementet 
annonceret 

Via Facebook-annoncer, omtale på tænketankens sociale medier, 

hjemmeside og nyhedsbrev, samt ECFR's netværk. 

Hvor blev 

arrangementet 
afholdt? 

Virtuelt (Teams, Zoom) 
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