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Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør mål 

og beskriv opfyldelsen. 

Vores mål var at nå bredt ud med tre online debatmøder om EU's 

fremtid (indenfor temaerne: Klima, mindsteløn og militær). Det 

har vi opnået. Flere hundrede har kigget med på de tre møder - 

enten direkte eller efterfølgende. Og der har været en god debat 

og plads til spørgsmål. 

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det 

europæiske fællesskab 

(EU)? 

Vi har afholdt tre online debatmøder med et højt fagligt niveau 

med div. kvalificerede argumenter og oplægsholdere for / imod, 

der har belyst et emne - eksempelvis EU og klimaet - fra deres 

synspunkt. Undervejs er holdninger blevet brudt blandt 

oplægsholderne - og tilhørerne har haft mulighed for at skrive ind 

med spørgsmål og kommentarer. Vi har både lavet anonnoncer 

og artikler om møderne.   

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

Vi har bedt alle oplægsholdere om at sprede annoncen for mødet 

i deres netværk.Det har betydet, at vi er nået langt bredere ud 

end bare vores eget netværk. 

 

C1: Arrangementer m.v. 

Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal arrangementer? 3 

Oplægsholdere/debattører 

mv 

Jakob Mathiassen Nielsen, organizer hos 3F Bygge-, Jord- og 

Miljøarbejdernes Fagforening 

Karen Sunds, Folkebevægelsen mod EU 

Oplægsholdere/debattører 

mv 

Anne Valentina Bertelsen, EU-ordfører og medlem af Folketinget for 

SF og Kennet Haar, Corporate Europe Observatory og Ditte Marie 

Gyldenberg, Folkebevægelsen mod EU 

Deltagergebyr? 0 

Hvorledes blev 

arrangementet 

annonceret 

På Arbejderen.dk og spredt på Facebook og mail vha.vores eget 

netværk og oplægsholdernes netværk. 

Hvor blev arrangementet 

afholdt? 

Udfyld sted for arrangement 

 

 

 



   

 

C2: Radio/TV/Web 

Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? 3 

Deltagere 7 

Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal og 

på hvilket tidspunkt? 

6. oktober og 14. oktober og 10. november 

TV/Radio-programmer: Er 

programmerne 

tilgængelige på 

internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse? 

https://www.facebook.com/arbejderen 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=comet_rhc_widget&t

=1554&v=320300549520065 og 

https://www.facebook.com/arbejderen/videos/555076535752244 

og 

https://www.facebook.com/arbejderen/videos/260720629303325  

 

C3: Web mv. 

Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hvordan er kendskabet til 

hjemmesiden, app'en 

blevet udbredt. 

Via tre annoncer og tre artikler på Arbejderen.dk Jeg kan evt. 

maile de tre annoncer, vi har udarbejdet. 

Hjemmesider m.v. Angiv 

venligst web-adresse. 

https://www.facebook.com/arbejderen og Arbejderen.dk  

Hjemmeside: Hvor mange 

besøgende har siden pr. 

måned, og hvor mange af 

de besøgende er unikke 

brugere? 

Ca. 20.000 unikke brugere 
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