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Kort rapport om 

forløbet: 

Beskriv forløbet kort (udvid boksen ved at trække ned i 

linjenummeret i arkets venstre side) 

Er aktivitetsmålene 

for projektet opnået? 

Anfør mål og beskriv 
opfyldelsen. 

Vi har afholdt de tre planlagte rejser (som målsat) og inviteret og 

annonceret bredt (mere end til de målsatte 500 per rejse). 

Gennemsnitsantal deltagere er 167 per rejse, under de 300 målsatte, 
(hvilket nok delvist skyldes en 'corona-lettelse' i eftersommeren og 

efteråret), dog en solid tilslutning og meget dedikerede deltagere. 
Indholdet i rejserne overopfyldte målet, da de indeholdt talrige 

virtuelle besøg på de fleste EU-institutioner, herunder Ministerrået, 
Kommissionen, Parlamentet og ombudsmanden; Kommissionen og 

Parlamentet endda på forskellige niveauer. Endvidere indeholdt 
rejserne omtale og debat om EU-Domstolen og Europarådet, møder 

med danske og lokale EU-eksperter - foruden EU-journalister og 

græsrødder. De optrådte live, i interviews, med oplæg og i et enkelt 
tilfælde på video.  

Hvorledes har 

aktiviteten bidraget til 

udvikling af debat og 
oplysning om det 

europæiske 
fællesskab (EU)? 

På alle rejserne har målet været, at almindelige mennesker skulle 

komme bagom EU-lovgivningen og få en grundlæggende 

fornemmelse af, hvordan EU fungerer - og hvad vilkårene er for 
samarbejdet på alle niveauer: både for politikere, for de 

internationale embedsmænd, der arbejder i krydsfeltet mellem 
mange forvaltningskulturer, for journalister, der både søger at 

påvirke, være vagthunde, overleve og levere oplysning, for NGO'er - 
og hvordan det altsammen har betydning for os som borgere, når vi 

skal følge med, tage stilling, give vores holdninger til kende og måske 
endda påvirke beslutninger. Et meget vigtigt fokus har været at sikre, 

at nye målgrupper, der ikke ellers ville opsøge EU-oplysning, blev 

klogere på EU. Dette ved at kombinere nogle meget bløde rejse-
elementer med en masse information og debat. Dette sidste lykkedes 

meget godt, har vi konkluderet på baggrund af løbende 
tilbagemeldinger fra deltagerne, og på baggrund af det fakktum, at 

deltagerne for fleres vedkommende deltog i to eller samtlige tre 
rejser. På alle tre rejser behandledes meget aktuelle og store EU-

problemstillinger som en helt naturlig del af programmet, hvilket 
kastede virkelig mange sprørgsmål og interaktion af sig, så de 

virtuelle rejser til tider føltes særdeles virkelige. Blandt emnerne var 

skattely, klima, IT-platformsregulering, lobbyisme, retsstaten mm. 

Samarbejde med 

andre organisationer? 

hvis ja, oplys venligst 
hvilke. 

I forbindelse med at stille oplægsholdere og give råd om 

kontaktpersoner har følgende organisationer og institutioner 

samarbejdet med os i projektet: EU-Parlamentets kontor i 
København, EU-oplysningen, EU-Parlamentet i Strasbourg og 

Luxembourg, EU's ombundsman, EU-Kommissionen i Bruxelles og 
Luxembourg & Corporate Europe Observatory. Derudover har der 

været samarbejde med ÆldreSagen om udbredelse og med 
enkeltpersoner, der stillede op frivilligt i projketet. 

 



   

 

C1: Arrangementer m.v. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal arrangementer? 3 

Oplægsholdere/debattører 

mv 

Strasbourg: Michael B. Lauritsen (DEO), Niels Fuglsang (MEP, 

S), live session i EP, Peter Bonnor (EU's ombudsman), Rasmus 

Nørlem Sørensen (DEO). Bruxelles: Michael B. Lauritsen 
(DEO), Mette Dyrskjøt (Margrethe Vestagers kabinet, EU-

Kommissionen), Andreas Marckmann (EU-journalist), Thomas 
Mathiesen (oversætter, Ministerrådet), Kenneth Haar 

(analytiker Corporate Europe Observatory), Rasmus Nørlem 
Sørensen (DEO, video). Luxembourg: Michael B. Lauritsen 

(DEO), John Hansen (graverjournalist, Politiken, specialiseret i 
bl.a. skattely), Mikael Krarup Schütt (oversætter, EP), Maria 

Koefoed (oversætter EU-Kommissionen), Lisbeth Kirk (stifter 

og tidl. redaktør, EU-Observer) Rasmus Nørlem Sørensen 
(DEO) 

Deltagerantal (evt. skønnet) Strasbourg 142 tilmeldt, Bruxelles 202 tilmeldte, Luxembourg 

156 tilmeldte 

Deltagergebyr?  0 

Hvorledes blev 
arrangementet annonceret 

Arrangementerne blev markedsført gennem annoncering i 
følgende landsdækkende aviser: Weekendavisen, Politiken, 

Information & Kr. Dagblad, mindst to gange i hver med 
særplacering på for- eller bagside. Derudover i nyhedsbreve 

med cirka 10.000 modtagere, pressemeddelelser bredt ud 

gennem Ritzau og sociale medier (LinkedIn og Facebook) - 
med henvisning til EuropaNævnet. Og ÆldreSagen med 

omtale til medlemmer. 

Hvor blev arrangementet 
afholdt? 

Alle tre arrangementer blev afholdt online på Zoom med 
gæster live fra Danmark, Strasbourg, Bruxelles og 

Luxembourg 
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