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RAPPORTSKEMA for tilskud fra Pulje A og B samt Partipuljen 

Tilskudsmodtager: Nyt Europa 

Bevilget tilskud: 761.667 

Projektansvarliges navn: Julie Rosenkilde 

Dato og underskrift:  

 

Aktivitet 1 
Debatter & oplæg 

Afrapportering 

 I Nyt Europa har vi arbejdet videre med online debatformatet efter inspiration fra den nødvendige 

tilpasningsperiode i 2020, hvor COVID i høj grad påvirkede afholdelse af fysiske events. Særligt 

første halvår af 2021 bærer stadig præg af Corona, hvor man også vil bemærke at andet halvår 

ligner mere normaliserede år med flere fysiske events.  

 

Vi har fortsat ville engagere og oplyse den brede offentlighed om EU gennem debatmøder, både 

fysiske og online. Møderne fokuserer bredt på EU-politik, herunder Green Deal, skattely eller 

SDG’erne. Vi har holdt holde oplæg og debatter i hele landet, herunder på; højskoler, folkemøder, 

etc. Vores erfaring viser, at debatter udenfor foredragssalen skaber størst spredning og 

gennemslagskraft ift. målgrupper og geografi og publikum. Vi har således deltaget i folkemøder og 

debatfestivaller som Folkemødet, Talk Town og World Pride.  

 

Vi har afholdt klassiske paneldebatter og deltagerbaserede debatter, samt konferencer og oplæg. 

Alt dette suppleret med samarbejde med eks. EU–institutioner, NGO’er, fagforeninger, 

uddannelsessteder, medier osv. for at nå bredere ud og for at styrke nuancerne i EU-oplysningen. 

 

Vi har kunne benytte læringen fra sidste års tilpasning til covid, til at afholde både online, fysiske 

og hybrid-events især i årets første halvår. Som man vil kunne se på events oversigten, har vi 

startet året ud med rent online-møder før vi bevægede os over mod hybrid-formatet og endeligt 

til sommer kunne begynde at holde rent fysiske events. Vi har som følge af Covid-19 udviklingen 

videreudviklet vores debatkoncepter. Igen i 2021 har vi både afholdt online og fysiske møder, men 

også hybride møde, hvor nogle deltagere er med online og nogle sidder med i lokalet. Særligt 

hybridformatet har vi benyttet i højere grad end tidligere, fordi vi oplever, at hvor nogle er klar til 

at komme ud til fysiske møder igen, så er der stadig mange, der følte sig utrygge ved store 

forsamlinger. Derfor har flere af vores events både været tilgængelige fysisk, på zoom, 

livestreamet på Facebook og endeligt tilgængeligt på YouTube - især i første halvår.  

 

En yderlig læring som vi tog med os ind i 2021 fra 2020, er muligheden for at tiltrække store 

udenlandske navne, der kan være med over zoom. Til eksempel havde vi besøg af professor 

Fukuyama til en hybridkonference på Grundtvig højskole. Her var den verdensberømte professor i 

dialog med tidl. Statsminister Anders Fogh Rasmussen, der var til stede i salen med højskolens 

elever og modereret af Lykke Friis (Tænketanken Europa), der faciliterede dialogen mellem de 

forskellige online/fysiske og hybride paneler i løbet af dagen.  

Dette er et koncept, som vi håber at arbejde videre med i de kommende år.  

  

I 2021 har vi haft et bredt udvalg af debatter, både i forhold til temaer, former og platforme, som 

der kan ses herunder: 

 

Januar  
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Aktivitet 1 
Debatter & oplæg 

Afrapportering 

 

- Online: Møde med Bente Sorgenfrey om mindsteløn og den sociale søjle. Tirsdag d. 26. 

januar. 

Arrangement med Bente Sorgenfrey, næstformand i FH, hvor vi diskuterer FH’s syn på 

den sociale søjle, der netop stod højt på den portugisiske formandskabsdagsorden for 

foråret.   

 

Februar 

 

- Online: Bliv klog på det portugisiske formandskab med Britta Thomsen. Torsdag d. 4. 

februar. 

Nyt år og et nyt formandskab for Ministerrådet. 1. januar i 2021 overtog António Costa 

og dermed Portugal formandskabet, men hvad kan vi forvente os af det kommende 

halve år? Debat med Britta Thomsen, cand. Mag. i historie og portugisisk og en af 

Danmarks førende Portugaleksperter. Britta har i mange år også været næstformand i 

Nyt Europa og så kender hun alt til maskinrummet i Bruxelles, som tidligere medlem af 

Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet. 

 

- Online kun Facebook: Does Poland’s Government hate women?  Torsdag. D. 4. februar.  

Debat om den europæiske kvindekamp med fokus på den polske kamp om 

abortrettigheder.  

Eventet blev til i samarbejde mellem Nyt Europa, Volt Danmark og Strajk Kobiet 

København. I panelet sad: Lea Friedberg, ligestillingsekspert i Nyt Europa, Kasia Arndt, 

polsk aktivist, Katrine Richter, Volt Danmark  

 

Marts 

- Online: Commission President Ursula von der Leyen responsible for SDG 

implementation – what now? Mandag d. 1. marts.  

Møde med SDG Watch Europe om udsigten til implementeringen af Verdensmålene i EU 

under den nye Kommissionsformand. Til mødet deltog politikere, 

civilsamfundsrepræsentanter og eksperter. Marie-Luise Abshagen, Head of Sustainability 

Policies at German NGO Forum on Environment and Developmentand Steering Group 

member of SDG Watch Europe, Rebecca Humphries, Senior Public Affairs Officer at WWF 

Brussels – what is our demand as CSO actors and what is the wishes to the MPs, Niels 

Fuglsang, MEP S&D (ITRI) and initiator of European Parliamentarians for the Global 

Goals, Petros Kokkalis, MEP GUE (ENVI), moderator: Julie Rosenkilde, Nyt Europa og 

medlem af styregruppen i SDG Watch Europe 

 

- Online: Feministisk Europa. Mandag d.8. marts.  

Ligestillingsdebat i anledning af kvindernes internationale kampdag, hvor vi satte spotlys 

på den europæiske ligestillingskamp, det portugisiske formandskabs 

ligestillingsprioriteter og Kommissionens nye ligestillingsstrategi. I panelet sad Ana Sofia 

Fernandes, næstforkvinde i European Womens Lobby og præsident for Portuguese 

Platform for Women's rights, Britta Thomsen, tidl. MEP og næstformand i Nyt Europa, 

Lone Loklindt, formand i Nyt Europa, debatten blev modereret af demokrati- og 

ligestillingsekspert i Nyt Europa, Lea Friedberg. 

 

- Online: Mød ambassadør Rob Zaagman til en snak om valg, EU og fælles udfordringer. 

D. 10. marts. 

Møde med den Hollandske ambassadør i anledningen af det hollandske valg. Hvad 

betyder valget for Danmarks samarbejdspartner i EU?  
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Aktivitet 1 
Debatter & oplæg 

Afrapportering 

- Online: EU's genopretningsfond - hvad er den danske plan? D. 16. marts. 

Online konference om, hvordan en dansk genopretningsplan bør se ud, samt hvad vi 

mener er vigtigt for at få EU ud af den økonomiske og sociale krise, som Covid-19 har 

medført. I panelet sad en række interessenter og politikere: Lone Loklindt (Nyt Europa), 

Bente Sorgenfrey (FH), Helene Hagel (Greenpeace), Pernille Knudsen (DA), Pernille Weiss 

K (K), Linea Søgaard-Lidell (V), Karen Melchior (RV), EU-ungdomsdelegat Marek Azoulay. 

Moderator: Julie Rosenkilde, sekretariatsleder i Nyt Europa. 

 

- Online: Uligheden vokser - Er den europæiske økonomi kun for de ultrarige? Onsdag d. 

24. marts.  

Debat om uligheden og skattelyskandalen OpenLux i Europa i lyset af Covid og EU’s 

genopretningsplan i et samarbejde med Rethinking Economics. I panelet sad: Mogens 

Lykketoft, fhv. formand for FN’s generalforsamling, fhv. formand for Socialdemokratiet 

og tidligere finansminister i Danmark. Hannah Brejnholt, Bestyrelsesmedlem i Nyt 

Europa, Formand for Eurodad og senior politisk rådgiver hos Oxfam IBIS. Mads 

Falkenfleth, Bestyrelsesmedlem i Nyt Europa, Økonom, radiovært og formand for 

Rethinking Economics Danmark. 

 

April  

 

- Online: Oplæg og samtaledebat om Bjarke Møllers nye bog ”Håbets politik. Sådan 

overvinder Europa kriserne og bliver til en grøn supermagt. Onsdag d. 7. april.  

Bjarke Møller udkom med hans nye bog, ”Håbets politik. Sådan overvinder Europa 

kriserne og bliver til en grøn supermagt”, d. 10. april. Derfor inviterede vi Bjarke til at 

holde et oplæg om sin nye bog med et særligt fokus på, hvordan vi i EU kan sikre den 

grønne omstilling. Debatten blev modereret af Steen Gade, forhenværende formand for 

Nyt Europa. 

 

- Online: Samtale debat med Poul Skytte Christoffersen og Steen Gade - Our New 

Europe is Born. Torsdag d. 29. april.  

Poul Skytte Christoffersen, tidligere repræsentant for Danmark ved EU og chefforhandler 

ved optagelsen af nye medlemslande i 2002, fortalte hvad vi kan lære af fortiden, når det 

kommer til håndteringen af nutiden. Vi spurgte om, hvordan udvidelsen blev set 

dengang? Om vi huskede at sikre vores demokratier godt nok i Øst-udvidelsen? Og om 

det er tid til at revidere vores fælles spilleregler og evaluere på, hvordan vi bedst står 

vagt om vores europæiske værdier fremadrettet? Debatten blev modereret af Steen 

Gade, tidligere formand i Nyt Europa.  

 

Maj  

 

- Online: Takeaways from the Social Summit in Porto – What happened and what is 

next? Mandag d. 10. maj.  

Britta Thomsen, tidligere bestyrelsesmedlem i Nyt Europa og MEP (S) og Portugalekspert 

ledte os sammen med den tidligere MEP og ordfører på parlamentets lovgivning om den 

sociale søjle samt tidligere arbejdsminister for de portugisiske socialdemokrater og 

nuværende præsident for tænketanken Foundation for European Progressive Studies, 

Maria Joao Rodrigues, samt næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation og 

vicepræsident i den europæiske fagbevægelse ETUC, Bente Sorgenfrey, lede os igennem, 

hvad der er blevet besluttet og hvad vi kan tage med fra topmødet i Porto, samt hvad vi 

kan forvente os fremadrettet af den sociale dimension i EU. 

 

- Online: Women and queers in the frontline of protest movements. Torsdag d. 20. maj.  

Debat om den stigende tendens til protestbevægelser og kvinder og queers rolle heri, 
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Aktivitet 1 
Debatter & oplæg 

Afrapportering 

herunder om den polske kvindestrejke, Strajk Kobiet og deres kamp for abortrettigheder 

i Europa. Debatten blev streamet på Facebook og zoom. I panelet sad: Rania Hammami 

Arfaoui jurist, Tunisian queer feminist activist, Kasia Arndt, Polsk 

kvinderettighedsaktivist, Leah Zraika  Lebanese trans rights activist og Sara Brandt, policy 

adviser i Globalt Fokus. Talk town debat arrangeret i samarbejde mellem kvinderådet, 

Globalt fokus, Nyt Europa og LGBT Danmark.  

 

- Online: Skal EU tvinge DK til ligestilling på arbejdsmarkedet? Fredag d. 21. maj.  

Talk Town debat arrangeret i samarbejde mellem Dansk Magisterforening og Nyt Europa 

om EU’s ligestillingsstrategi, den danske model og særligt barsellovgivning og 

lønåbenhedsdirektivet. I panelet sad, Camilla Gregersen, formand i DM, Pernille 

Knudsen, Vice generalsekretær i DA og debatten blev modereret af formand i Nyt 

Europa, Lone Loklindt.  

 

Juni  

 

- Online: EU i Verden - Er "The European Green Deal" et Stærkt Diplomatisk Redskab? 

Mandag d. 7. juni.  

The European Green Deal kommer til at række langt ud over EU’s grænser, især hvis EU 

spiller sine kort rigtigt, så kan the Green Deal kan de blive til en global trendsætter og en 

grøn supermagt, som kan hjælpe til at forme en verden med et fokus på grøn energi. 

Steen Gade, tidl. Formand i Nyt Europa har derfor inviteret tidligere udenrigsminister 

Martin Lidegaard (RV), ind til en samtale om den udenrigspolitiske vinkel i the European 

Green Deal. 

 

- Hybrid: del 1 How do we secure our European Democracy? D. 10. juni. debat om 

forståelsen af civilsamfundet og aktivisme i EU, og hvordan det har skabt forandringer 

for demokratiet i EU. Forstander på Grundtvigs Højskole, Jakob Mejlhede Nielsen 

modererer, Lykke Friis, direktør for Tænketanken EUROPA, Lone Loklindt, formand for 

Nyt Europa og Marek Azoulay, EU-delegat og aktiv i Nyt Europa Unge. Deltagere  

 

- Hybrid: del 2 How do we secure our European Democracy? D. 10. juni.  

Hybridkonference på Grundtvig Højskole om læringen af tiden fra Øst-udvidelsen og 

frem til de demokratiske udfordringer i Europa i dag. I panelet sad: Anders Fogh 

Rasmussen. Tidl. statsminister og NATO secretary general, samt ikke mindst præsident 

for det danske EU-formandskab i 2002 ift. Øst-udvidelsen. Chairman and Founder of 

Alliance of Democracies Foundation. Ms. Vera Jourová: Vice-præsident i EU-

Kommissionen for Værdier og transparens, Professor Francis Fukuyama, Olivier 

Nomellini Senior Fellow fra Stanford University’s Freeman Spogli Inistitutet for 

International Studies (FSI) Mosbacher Director of FSI’s Center on Democracy, 

Development and the Rule of Law and Director fra Standfords Masters’s in International 

Policy Program, Ms. Marta Lempart: Aktivist og medlem Polish Women's Strike. Johanne 

Korsholm: dansk ungdoms EU-aktivist. Modereret af Lykke Friis, Tænketanken Europa. 

Den fysiske debat i Hillerød blev både livestreamet på Facebook og på zoom.  

 

- Hybrid: Folkemødet live - Hvordan ville EU’s budget set ud, hvis de unge havde 

magten? D.17. juni. 

Hvordan ville EU’s budget set ud, hvis de unge havde magten? Marek Azoulay fra Nyt 

Europa Unge spørger Jakob Wind fra Europæisk Ungdom, Monika Skadborg, forperson i 

Ungeklimarådet og Lise Coermann Nygaard som er DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd EU-

ungdomsdelegat. 
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Aktivitet 1 
Debatter & oplæg 

Afrapportering 

 

- Hybrid: At rejse bæredygtigt er at leve. D. 17. juni.  

Som grænserne åbner igen efter Covid nedlukningen i hele Europa tager vi debatten om, 

hvordan man i fremtiden kan rejse på en bæredygtig måde. Debatten fandt sted hos Nyt 

Europa og blev sendt online, livestreamet på Facebook. I panelet sad: Rasmus Nordqvist 

(SF), der fortalte om de Danske og EU-politiske perspektiver i nuværende og fremtidige 

grønne rejseformer og Christian Ernstved-Rasmussen fra Den Grønne Rejse, der fortale 

om, hvordan vi allerede i 2021 kan komme ud og opleve verden omkring os – uden at 

det er på bekostning af klimaet. Debatten blev modereret af sekretariatsleder i Nyt 

Europa, Julie Rosenkilde.  

 

- Fysisk: møde med den Franske ambassadør. D. 22 juni. 

Caroline Ferrari, Frankrigs ambassadør var inviteret til have møde på Hauchsvej 3, 1825 

Frederiksberg. Til debatten fortalte hun om planerne for Frankrigs kommende EU-

formandskab og om Konferencen om Europas Fremtid.  

 

August 

- Fysisk: WorldPride 1:1 Democracy Festival: Tip en 13’er i Regnbuens Farver – 16. 

august, quiz om EU-Kommissionens LGBTIQ-strategi og rettigheder for LGBTIQ-personer i 

EU-medlemslande. Samarbejdspartner: Europa-Parlamentets Kontor i Danmark.  

 

- Fysisk: WorldPride 1:1 Democracy Festival: Rapportlancering – 16. august, lancering af 

Nyt Europas Rapport om Civilsamfundets rolle og kampen for demokratisk tilbagegang i 

Europa med tale fra Lone Loklindt (Formand i Nyt Europa) og Lea Friedberg 

(demokratiekspert i Nyt Europa)  

 

- Fysisk: WorldPride 1:1 Democracy Festival: Dialog med beslutningstagere – 16. august, 

oplæg og diskussion med Rosa Lund (EL) om, hvilke politiske tiltag der er nødvendige for 

at sikre et inkluderende og demokratisk Europa. Moderator Benjamin Lausten (Nyt 

Europa Unge)  

 

- Fysisk: WorldPride 1:1 Democracy Festival: Dialog med beslutningstagere – 17. august, 

oplæg og diskussion med Kim Valentin (V) om, hvilke politiske tiltag der er nødvendige 

for at sikre et indkluderende og demokratisk Europa. Moderator Julie Rosenkilde 

(sekretariatsleder i Nyt Europa)  

 

- Fysisk: WorldPride 1:1 Democracy Festival: Civilsamfundet under pres – 17. august, 

oplæg og samtale med PhD.-studerende Regitze Helene Rohlfing-Frederiksen (KU) om 

hvordan civilsamfundets rådighedsrum er under pres i Europa. Moderator Lea Friedberg 

(Demokratiekspert i Nyt Europa).  

 

- Fysisk: WorldPride 1:1 Democracy Festival: Banko i Regnbuens Farver – 17. august, 

rettigheds-Banko om, hvordan LGBTIQ-personer har det i EU-medlemslande, og hvad EU 

gør for at forbedre forholdene. Samarbejdspartner: Europa-Parlamentets Kontor i 

Danmark  

 

- Fysisk: WorldPride 1:1 Democracy Festival: Dialog med beslutningstagere – 18. august, 

oplæg og diskussion med Samira Nawa (RV) om, hvilke politiske tiltag der er nødvendige 
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for at sikre et inkluderende og demokratisk Europa. Moderator Lone Loklindt (Formand i 

Nyt Europa)  

 

- Fysisk: WorldPride 1:1 Democracy Festival: Dialog med beslutningstagere – 18. august, 

oplæg og diskussion med Astrid Carøe (SF) om, hvilke politiske tiltag der er nødvendige 

for at sikre et inkluderende og demokratisk Europa.  

 

- Fysisk: WorldPride 1:1 Democracy Festival: Banko i Regnbuens Farver – 18. august, 

rettigheds-Banko om, hvordan LGBTIQ-personer har det i EU-medlemslande, og hvad EU 

gør for at forbedre forholdene. Samarbejdspartner: Europa-Parlamentets Kontor i 

Danmark  

 

- Fysisk: WorldPride 1:1 Democracy Festival: Queers og kvinders rolle i globale protest-

bevægelser – 19. august, oplæg og samtale om protestbevægelser i Europa og globalt 

med Sara Brandt (Politisk rådgiver i Globalt Fokus). Moderator: Marek Azoulay 

(Bestyrelsesmedlem i Nyt Europa).  

 

- Fysisk: WorldPride 1:1 Democracy Festival: Banko i Regnbuens Farver – 19. august, 

rettigheds-Banko om, hvordan LGBTIQ-personer har det i EU-medlemslande, og hvad EU 

gør for at forbedre forholdene. Samarbejdspartner: Europa-Parlamentets Kontor i 

Danmark 

 

- Fysisk: WorldPride 1:1 Democracy Festival: Fundamentale rettigheder under pres – 20. 

august, samskabelses-arrangement om, hvordan vi styrker repræsentationen i vores 

Europæiske demokrati og beskytter de grundlæggende rettigheder herunder beskyttelse 

af seksuelle minoriteter. Med oplæg fra Marek Azoulay og Jakob Erle 

(bestyrelsesmedlemmer i Nyt Europa) Modereret af Lea Friedberg (Demokratiekspert i 

Nyt Europa).  

 

- Fysisk: WorldPride 1:1 Democracy Festival: Tip en 13’er i Regnbuens Farver – 20. 

august, quiz om EU-Kommissionens LGBTIQ-strategi og rettigheder for LGBTIQ-personer i 

EU-medlemslande. Samarbejdspartner: Europa-Parlamentets Kontor i Danmark  

 

- OBS. Arrangementet blev aflyst en time inden det planlagte tidspunkt, da 

paneldeltagerne var på hospitalet efter at have været udsat for en hadforbrydelse. 

WorldPride 1:1 Democracy Festival: Queer aktivisme i Afrika og den Europæiske 

Queer-bevægelse – 20. august, paneldebat om hvordan den Europæiske queer-

bevægelse kan støtte og lære af den afrikanske queer-bevægelse med paneldeltagere fra 

Østafrika og SWANA-regionen. Samarbejdspartner: LGBT Danmark. 

 

- Fysisk: WorldPride 1:1 Democracy Festival: Banko i Regnbuens Farver – 20. august, 

rettigheds-Banko om, hvordan LGBTIQ-personer har det i EU-medlemslande, og hvad EU 

gør for at forbedre forholdene. Samarbejdspartner: Europa-Parlamentets Kontor i 

Danmark  

 

 

- Fysisk: WorldPride 1:1 Democracy Festival: Paneldebat med europæiske aktivister – 

debat om de udfordringer LGBTIQ-personer står overfor i EU-medlemslande og 

samskabelse af løsninger til hvordan vi aktivt bekæmper diskrimination og fremmer 

ligebehandling på tværs af grænser. Med slovenske Lana Gobec (Legebitra), polske Julia 
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Kata (Trans-Fuzja) og danske Marek Azoulay (Mino-Ungdom og Nyt Europa). Moderator: 

Lea Friedberg (Demokratiekspert i Nyt Europa).  

 

September  

- Hybrid: Ambassadebesøg: Sloveniens prioriteter for EU-formandskabet – 1. september. 

Ambassadør Edvin Skrt præsenterede Sloveniens prioriteter for formandskabsperioden, 

herunder deres fokus på EU's genopretningsfacilitet, sætte konferencen om Europas 

fremtid i centrum, styrke retsstaten, samt udbrede europæiske værdier og øge 

sikkerheden og stabiliteten i EU’s nærområder.  

 

- Fysisk: State of the European Union m. Ursula von der Leyne – 15. September. Vi 

lyttede til og debatterer Europa-Kommissionens formandens tale om EU's tilstand. Efter 

talen var der livlig debat om hvad det især betyder for det sikkerhedspolitiske 

samarbejde fremadrettet. Nybrogade 22, st th. 1203 KBH K.  

 

- Fysisk: Ambassadebesøg: Europa efter Mutti – 23. september. Oplæg og debat på den 

tyske ambassade om det tyske valgs betydning for Europas politik, sammen med den 

tyske ambassadør til Danmark, Hr. Pascal Hector. 2150 Nordhavn.  

Oktober  

- Fysisk: Ligestilling i EU - En værdikamp undervejs? 14. oktober. Hvor langt er vi egentlig 

med ligestillingen i EU – og hvorfor går det endda tilbage i nogle lande? Det debatterer 

kønsekspert i Nyt Europa Lea Friedberg med Henriette Laursen direktør i KVINFO, Karen 

Melchior (RV, Renew), Hilda Rømer Christensen, lektor og forskningsleder hos 

kønsforskning på KU og Line Gessøe Hansen, næstforkvinde i European Womens Lobby. 

Christians Brygge 3, 1219 København,  

 

- Fysisk: Kulturnat hos Nyt Europa om rettigheder – 15. oktober. Vores rettigheder er 

under pres i Europa. Kom til prelancering af udstillingen 'Art of Fundamental Rights' hos 

Nyt Europa. Syv forskellige europæiske kunstnere har fortolket EU's Charter for 

Fundamentale rettigheder gennem syv forskellige værker.  

 

November 

- Fysisk: Debat og liveoptagelse om COP”& & Climate Finance – 8. november. For at blive 

klogere på klimafinansiering og forhandlingerne ved COP26, har Nyt Europa inviteret 

stifter af Nyt Europa, og klimaveteran, Steen Gade, udvikling- og gældsekspert, Hannah 

Brejnholt, og forsker i klimadiplomati ved KU, Jakob Dreyer, forbi til en samtale om 

klimafinansiering, klimatopmødet og EU. Nybrogade 22, st th. 1203 KBH K.  

 

- Online: EU and the Civic Space in a digital age – 9. November. Om forslaget til et nyt 

digital service act I EU ift. demokratisk sikkerhed og retsprincipper online. 

Oplægsholdere -Karen Melchior, Medlem af Europa-Parlamentet og Asha Allen, 

Advocacy Director for Europe, Online Expression & Civic Space.   

 

- Fysisk: Lancering af Art of Fundamental Rights – 19. november. Art of Fundamental 

Rights består af syv kunstværker fra professionelle kunstnere fra hele Europa, der hver 
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især fortolker EU's charter for grundlæggende rettigheder gennem forskellige 

kunstarter. Kunsterne er:  

o Karoline Schwab, Benjamin Abana, Kristine Hellesøe, Peter Zelei, Abdalla Al 

Omari og Karen Land Hansen.  

Tale ved forperson i Nyt Europa, Lone Loklindt om EU’s charter for fundamentale 

rettigheder samt Benjamin Abana om kunst til at starte en EU politisk samtale. Byens 

Plantetorv 1432 KBH. 

 

- Online: EU skal kæmpe hårdere for verdens skove – 25. november. Samtale om EU’s 

skovforordning med Kristine Modvig Clement, der er kampagneleder for landbrug og 

skov hos Greenpeace Nordic og Lone Loklindt, der er formand for Nyt Europa til en snak 

om deres kampagnearbejde i EU for verdens skove og EU-kommissionens nye udspil til 

en EU-skovlov.  

 

December: 

 
- Fysisk: Policy briefing på USA's ambassade om de tværatlantiske relationer – 2. 

december. indblik i arbejdet med amerikansk-europæisk diplomati, mød tre amerikanske 
diplomater fra forskellige politikområder, hør hvordan de ser det tværatlantiske 
samarbejde udfolde sig.  

   

Hvordan blev aktiviteten 

gennemført – herunder 

hvem har været 

samarbejdspartner 

Partnerskaber og samarbejder  

Vi har igen i 2021 kunne trække på vores brede netværk af både danske og europæiske 

civilsamfundsorganisationer, når det kommer til både planlægning og deltagelse i diverse paneler. 

I forhold til de europæiske partnere har vi fortsat et stærkt samarbejde med Platforma 

Pourtugiese, som vi har trukket på i forbindelse med det portugisiske formandskab og den nyere 

polske kvindesagskamp, hvor vi særligt har en stærk kontakt i Danmark i den herboende polske 

aktivist Kasia Arndt, samt den polske aktivist Marta Lempart.    

Af danske samarbejdspartnere har vi i 2021 arbejdet tæt sammen med det danske civilsamfund. Til 

eksempel Globalt fokus i forbindelse med en række debatter, samt kampagneaktiviteter, der 

således spiller sammen og Kvinderådet i forbindelse med en række ligestillingsdebatter og om 

debatfestivallen Talk Town, som de er medarrangør på, hvor Nyt Europa var repræsenteret til en 

række debatter. Vi har særligt i forbindelse med vores kampagne omkring semesterprocessen og 

den danske Genopretningsplan etableret et godt og nyere samarbejde med danske stakeholders 

som DA og klassiske samarbejdspartnere i FH, Greenpeace, mm. kunne bruge vores i vores 

arrangementer netværksskabelse dér til at afholde relevante aktiviteter.  

Vores fortsatte samarbejde med højskolerne kom blandt andet til udtryk i vores store 

demokratikonference på Grundtvig højskole. Vi har fortsat vores tætte samarbejde med 

ambassader for at bringe europæiske dagsordner endnu tættere på danskerne  

Ligeledes har vores samarbejde med 1:1 Democracy, World Pride, Europa-parlamentet og 

democracy international fra Tyskland været vigtige for gennemførelsen af hele vores Pride 

Program.  

Hvordan blev aktiviteten 

markedsført – har I bl.a. 

Arrangementerne er blevet annonceret i Nyt Europas nyhedsbrev, Nemtilmeld, Kultunauten og på 

Nyt Europas hjemmeside, på højskolernes hjemmeside. Alle arrangementer har været åbne for 
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Aktivitet 1 
Debatter & oplæg 

Afrapportering 

forsøgt med nye 

formidlingsformer og/ eller 

kommunikationskanaler 

udefrakommende deltagere, og er derfor også blevet offentliggjort på Facebook som 

begivenheder. Til arrangementer hvor Nyt Europa har samarbejdet, er alle partnere blevet listet 

som medarrangører af Facebook-begivenheden, så det automatisk deles på deres sider, og 

ligeledes har de delt det på deres hjemmesider, for at nå alle partneres følgere, nogle 

arrangementer er ligefrem blevet delt på fjernsynsskærme i den lokale SuperBrugs.  

Begivenheder er både blevet delt offentligt, nævnt gennem links og grafikker i opslag på Facebook, 

og nogle gange på Instagram, nogle er også boostet for at nå bredere målgrupper, samt for at 

fylde dem op. Desuden er arrangementer blevet dokumenteret gennem billed- og videomateriale, 

som vi har uploadet på sociale medier og delt med vores følgere, både under og efter 

arrangementet for at skabe en multiplicerende oplysningseffekt ved det enkelte event.   

Ligeledes er der lagt en stor indsats i at lave personlig rekruttering til en række events. Med det 

menes direkte kontakt til forskellige organisationer, partiers lokalforeninger osv., for derigennem 

at få dem til at sprede oplagte events i deres netværk.  

Hvor mange deltagere/ 

brugere har oplevet 

aktiviteten (evt. anslået 

antal) 

I alt har der deltaget ca.  1567 i vores arrangementer i 2021 fordelt på henholdsvis ca. 761 fysisk 

deltagere og ca. 806 online. Den nogenlunde ligelige fordeling skal ses i at første halvår var meget 

præget af corona og derved også et tungt fokus på online arrangementer, hvorimod andet halvår 

inklusiv juni var meget fokuseret på at komme ud blandt mennesker igen, hvilket vi kan mærke er 

meget efterspurgt. De online arrangementer, generelt var ikke særligt efterspurgt, hvorfor 

deltagerantallet også var det mindre.  

Vi har vedsiden af de 1567 deltagere ved vores arrangementer også haft en stort deltagere tal på 

Facebook, dette tal er dog svært at være 100 % præcis på, derfor har vi ikke regnet det med i tallet 

oven for, men der er 9,289 der har deltaget i vores livesendinger på Facebook, af kortere eller 

længere varighed.  

Vi har i 2021 afholdt 44 arrangementer fordelt på 5 hybride, 18 online, 21 fysiske og så er der 

desværre 1 arrangement som blev aflyst i sidste øjeblik og derfor ikke kunne laves om pga. 

overfald af vores oplægsholdere ifm. samtalen om LGBTIQ+ rettigheder og demokrati i EU.  

Bemærk, at det i 2021 pga. Covid situationen ikke var muligt for os at deltage i Folkemødet fysisk, 

hvorfor vi har afholdt to ekstra online arrangementer end planlagt.  

På en skala fra 1 (dårligst) til 

5 (bedst) – blev resultatet en 

succes? Vil I gentage 

aktiviteten? Hvad skal evt. 

ændres? 

5 – På trods af, at Covid fortsat gjorde, at det var nødvendigt, særligt i starten af året at afholde 

onlinedebatter, så har vores læring fra 2020 gjort, at vi har den nødvendige erfaring udi at 

planlægge spændende og involverende debatter i online rum. Desuden har vi også i 2021 i stadig 

højere grad benyttet os af Facebook-livestreams såvel som hybridformater. Sidstnævnte med stor 

succes i forhold til at tiltrække internationale eksperter med stor interesse for det danske 

publikum. Fremadrettet og som aktivitetsplanen også bærer præg af, så forventer vi at fastholde 

det hybride format, for på den måde at kunne fastholde den del af publikum, der enten er glade 

for onlineformatet eller fortsat er utrygge ved Covid, og samtidig kunne rekruttere internationale 

eksperter, der ikke normalt ville rejse til Danmark for debatten, men der er ingen tvivl om, at vi ser 

en stor efterspørgsel på det klassiske fysiske arrangement frem for de to andre formater, hvilket 

2022 også vil komme til at bære præg af.  
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Aktivitet 2 
Vidensartikler og 

publikationer 

Udfyld afrapportering herunder 

 

Aktivitet 3 
Uddannelse 

Udfyld afrapportering herunder 

Beskrivelse af aktiviteten – 

herunder målgruppen 

I 2021 har Nyt Europas uddannelsesinitiativ og dets underaktiviteter kørt på forskellige niveauer: 

Undervisning for skoleklasser og på uddannelsesinstitutioner, undervisning hvis fokus er på at 

unge kan engagere andre unge, samt fastholdelse og engagering af unge ved at tilbyde rammerne 

til, at unge selv kan skabe EU-oplysning i øjenhøjde og et fællesskab om europapolitik og 

demokrati.     

 

Vi har især haft et ønske om, at unge skal undervise unge, for at skabe en større forbindelse 

mellem undervisningsmaterialer og dem der sender budskabet videre. Vi har haft et stærkt ønske 

om at have et stærkt fokus på uddannelse, og optræning af unge i EU-arbejdet. Et fokus vi har 

haft siden 2019 og som også gør, at vi ofte har mulighed for at bringe unge debattører på banen i 

aktivitet 1. Sådan en indsats skal holdes ved lige og vi har i 2021 derfor også haft et stærkt fokus 

på at træne vores unge-netværk fra tidligere indsatser i Nyt Europa unge i at engagere andre 

unge i den løbende debat om Europa.  

Som planlagt har vi derfor i 2021 igangsat vores indsats omkring ung-til-ung undervisning og 

opkvalificering af danske unge i viden om EU under paraplyen EU-Akademiet Academy of Change, 

hvor vi har trænet danskere i at skabe bæredygtig og social forandring i Europa. Deltagerne har 

fået styrket deres demokratiske empowerment, fået viden og redskaber til at blive 

forandringsagenter samt et netværk af EU-engagerede unge. Flere deltagere har efterfølgende 

valgt at blive frivillige i Nyt Europa, og således blevet ”EU-ambassadører”. Gennem anden-

finansiering har vi samtidigt muliggjort en tvær-europæisk kultur, viden og politisk udveksling i 

dette uddannelsesinitiativ.  

Covid har desværre også her spillet en rolle i vores planlagte uddannelsesaktiviteter og vi har 

derfor prioriteret at komme ud og i kontakt med unge, fremfor at være mere målrettet mod 

uddannelsesinstitutioner, der har haft svært ved at træffe beslutninger om de er åbne for besøg. 

Derfor, udover EU-Akademiet - Academy of Change, så har vores indsats været mere spredt og 

fokuseret på at møde unge på andre måder, om det er online, gennem partnere, ved World 

Pride, eller i forbindelse med andre aktiviteter som Nyt Europas og Grundtvig højskoles store 

demokratikonference. Ligeledes har typen og mængden af events af unge-for-unge frivillige i regi 

af Nyt Europa været mindre end, hvad vi må forvente af et normalt år. Ligesom mange andre 

organisationer oplever vi, at der har været en frivilligkapacitet, der har været ramt af corona 

træthed og at det fysiske møde, der er bærende for engagement naturligt, har været udfordret. 

Samtidig har flere af Nyt Europa Unges interne ung-til-unge aktiviteter båret præg af Corona. De 

har således afholdt en række interne planlægningsmøder, hvor planerne måtte lægges markant 

om. Derfor kommer vi også i 2022 til at fokusere på at skabe rum for flere fysiske møder blandt 

Nyt Europa unge, så vi understøtter, at vi også fremover har ressourcer til at understøtte vores 

ung-til-ung undervisningsindsats som EU-ambassadører og have dem med i debatter.    

Offline/online skole/studiebesøg eller anden undervisningsaktivitet:  

- Online: MEP-udfordringen: Ligestilling. Fredag d. 5. februar. 

Er vi alle lige i EU? Bestemmer kvinder over egen krop i et 2021 EU? Hvor er 

søstersolidariteten? Og kan EU acceptere at nogle medlemslande i stigende omfang 

indfører restriktioner for LGBTQ+ personer? Ligestillingsekspert i Nyt Europa, Lea 

Friedberg og MEP Linea Lidell (V) tog debatten og underviste en masse unge, arrangeret 
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Aktivitet 3 
Uddannelse 

Udfyld afrapportering herunder 

sammen med Europa-Parlamentet i Danmark. Denne aktivitet er lidt tvetydig hvor den 

hører til og kunne også have været afrapporteret i aktivitet 1. 

 

- Fysisk: Oplæg til organisatorisk seminar hos Europæisk Ungdom. Lørdag d.22. maj.  

Oplæg for Europæisk ungdom omkring den europæiske ligestillingskamp ved Lea 

Friedberg, ligestillingsekspert i Nyt Europa.  

 

- Fysisk: I forbindelse med konferencen: How do we secure our European Democracy, 

blev der afholdt en række uddannelsesworkshops for unge på Grundvigs Højskole. D. 

10. juni.  

o Workshop 1: Civilsamfundet og aktivisme i Europa. Indhold: Hvilken rolle 

spiller civilsamfundet i Europa i dag, og hvad har det gjort gennem tiden. 

Hvorfor er civilsamfundet vigtigt for demokratiet i Europa og hvilke 

udfordringer står de overfor? – Ninna Clausager og Anna Courbin fra Nyt 

Europas unge netværk.  

o Workshop 2: End of History? Workshoppen går på hvad der har stået i vejen 

for historiens afslutning, som eks. islamisme, klima og højre nationalisme. 

Med Peter Westermann, Politiklære på Grundtvigs Højskole. Deltager:   

o Workshop 3: Kampen for ligestilling og Rule og Law. I Polen er kampen for 

ligestilling, på mange områder også en kamp for retsstaten. Vi dukker ned i 

denne konkrete problematik og prøver at forstå hvad det gør for demokratiet 

og civilsamfundet. Demokrati- og ligestillingsekspert Lea Friedberg og Sigrid 

Boel fra Nyt Europas Ungenetværk. 

o Workshop 4: Hvad er Europæisk Politik og hvorfor tager vi en snak om 

demokratiet. Vi dykker ned i EU institutionerne, og hvorledes EU arbejder 

med demokratiet på tværs af grænser og i medlemslandene. Med Emil Marc 

Havstrup og Christoffer Nielsen fra Nyt Europas ungenetværk. 

o Workshop 5: EU-institutioner og unges indflydelse. De to danske 

ungedelegater giver et oplæg om EU’s institutioner og hvordan unge selv kan 

søge indflydelse på EU’s lovgivning og fremtidens EU-politik: oplægsholdere: 

Marek Azulay og Lise Coermann Nygaard fra Nyt Europas ungenetværk og 

danske DUF-delegater til EU. 

 

- Fysisk: Workshop om menneskerettigheder og demokrati i Europa – 17. august, 

workshop for en samfundsvidenskabelig 2.g klasse fra Zahles Gymnasium om 

menneskerettigheder og demokratisk tilbagegang i Europa i forbindelse med Nyt 

Europas deltagelse i WorldPride 1:1 Democracy Festival. Modereret af Lea Friedberg 

(Demokratiekspert i Nyt Europa).   

 

- Fysisk: Hvordan man engagerer sig i EU-dagsordener – 7. december. Oplæg om, 

hvordan man som ung kan engagere sig i aktuelle EU-dagsordner samt oplæg om, hvilke 

muligheder Nyt Europa og andre NGO’er kan tilbyde for at blive engageret i EU-

debatten som ung af Sekretariatsleder i Nyt Europa, Julie Rosenkilde.  

 

EU-Akademiet: Academy of Change 

- Hybrid: EU-Akademiet Academy of Change, 1. Session. Torsdag d. 25. november, 

hybridt format. Hvordan skaber man forandring i EU? Oplæg fra klima-vetaran og 
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Aktivitet 3 
Uddannelse 

Udfyld afrapportering herunder 

forfatter Jonathon Porritt samt fra Alex Glod, oplægsholder i storytelling. Oplæggene 

blive efterfulgt af øvelser, interaktive spørgsmål og refleksion blandt deltagerne.  

 

- Hybrid: EU-Akademiet Academy of Change, 2. Session. Torsdag d. 2. december, 

hybridt format. Klimahandling og EU Green Deal i EU. Oplæg fra Mads Falkenfleth, 

medlem af Nyt Europas bestyrelse og Formand for Rethinking Economics, Rebecca 

Humphries, EU-policy officer i World Wildlife Fund, samt Patricia Heidegger, EU 

advocacy officer i European Environmental Bureau. Denne session er optaget og der 

kan derfor ses et eksempel her: https://youtu.be/XpyGp5mlhzs  

 

- Hybrid: EU-Akademiet Academy of Change, 3. Session. Tirsdag d. 7. december, hybridt 

format. Hvordan kan vi nærme os en Feministisk Økonomi i Europa? Oplæg fra Emma 

Holten fra Kvinderådet samt Mathias Findalen fra Institut for Menneskerettigheder. 

Efterfulgt af gruppearbejde blandt deltagerne.  

 

- Hybrid: EU-Akademiet Academy of Change, 4. Session. Torsdag d. 17. december, 

online format. Hvordan sikrer vi ”just transitions” i den grønne omstilling i Europa? 

Oplæg fra Hannah Brejnholt, medlem af Nyt Europas bestyrelse og Senior Climate 

Finance advisor i Oxfam Ibis og Clemence Abbes, policy officer i Oxfam Peru. Oplæg af 

Sarah Terkelsen, kommunikationskonsulent i Nyt Europa om sproglige redskaber. 

Efterfulgt af gruppearbejde blandt deltagerne.  

Ligeledes er det blevet afholdt minimum 5 møder for unge rundt om sessionerne, for at 

forberede præsentationer af deres holdninger til forskellige europæiske dagsordner.   

 

Unge tager styringen over ungeindsatsen EU-Akademiet gennem Styregruppemøder:  

- Online: 13. september. Infomøde om Academy of Change og hele styregruppeforløbet for 

fremtidens ungeindsats:  

- Online: 22. september. Møde omkring udformningen af Akademiet. Beslutning af navn, indhold, 

speakers, tidspunkter osv. 

- Online: 9. november. Møde omkring læse liste, gruppearbejde og hjemmeopgaver i Akademiet.  

 

Andre unge events  

- Online: Folkemøde-møde. d.22. april  

- Fysisk: onsdag d. 19. maj. Møde om Demokrati-dome og Copenhagen World Pride. 

- Fysisk: d. 23. maj. Møde i Nyt Europa unge.  

- Fysisk: d. 5. juli – 10. Bliv frivillig til Demokrati Festival under WorldPride 2021. 

- Fysisk: 21. august. Pridemarch med EU-flag for at sætte fokus på EU’s motto ”sammen i 

mangfoldighed”.  

- Fysisk: 2. december. Planlægning af 2022 aktiviteter for unge ambassadørerne. 

- Online: d. 21. december. Ungemøde om Folkemøde. Brainstorm om ideer til 

paneldebatter/workshops/events på Folkemødet 2022. 

- Online: 29. december. Ungemøde om udformning af Event til Folkemøde,  

https://youtu.be/XpyGp5mlhzs
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Aktivitet 3 
Uddannelse 

Udfyld afrapportering herunder 

Hvordan blev aktiviteten 

gennemført – herunder hvem 

har været samarbejdspartner 

Aktive unge tilknyttet Nyt Europa gennem Nyt Europa Unge spiller fortsat en stor rolle i vores 

ungerettede undervisningsaktiviteter. Det er et bærende koncept for vores 

undervisningsaktiviteter, at Ung-til-Ung kommunikation, styring og undervisning bliver en rød 

tråd i alt vi laver. Vi tror på den måde i endnu højere grad at kunne gøre debatten om EU relevant 

for endnu flere unge mennesker.  

 

Vi har fortsat et godt samarbejde med højskolerne, men også en række NGO’er har bidraget 

positivt ved at stille oplægsholdere til rådighed for EU-Akademiet Academy of Change. (European 

Environmental Bureau, Generation Climate Europe, EU Umweltbüro, Sindikat Mladi Plus, 

Organization Earth, Friends of the Earth Hungary, Oxfam Ibis, Rethinking Economics, Ligue Des 

droits de l‘Homme, Plataforma Portuguesa para os Direitos Das Mulheres, Ecomon) 

Hvordan blev aktiviteten 

markedsført – har I bl.a. 

forsøgt med nye 

formidlingsformer og/ eller 

kommunikationskanaler 

Offentlige uddannelsestilbud er blevet annonceret i Nyt Europas nyhedsbrev og på Nyt Europas 

hjemmeside og Facebook. På samme måde er alle uddannelsesaktiviteter og ungemøder, der har 

været åbne for udefrakommende deltagere, blevet offentliggjort på Facebook som begivenheder 

og ofte boostet. Ved uddannelsestilbud hvor Nyt Europa har samarbejdet med andre, er alle 

partnere inddraget i promoveringen af uddannelsestiltag offentligt. Noget som pga. covid i 2021 

har været ekstra vigtigt. 

De unge aktive i Nyt Europa Unge har ligeledes spillet en stor rolle i at dele det de har været en 

del af som planlagte indsatser på deres sociale platforme og med deres netværk. De har ligeledes 

fået mulighed for at lave take-overs på de sociale medier på Nyt Europas platforme for at skabe 

added value til Nyt Europas indsatser. 

 

Ligeledes består markedsføringen fortsat stadig af en stor personbåret indsats, der som sagt 

meget simpelt består i at tage fat i uddannelsesinstitutioner og organisationer for at bringe EU 

undervisningen ud til dem.  

Eksempel på markedsføring af Akademiet som det har set ud på SoMe: 

  

Og ikke mindst fra videoen til rekrutteringen: 

https://www.facebook.com/watch/?v=412593900215431  

Hvor mange deltagere/ 

brugere har oplevet 

aktiviteten (evt. anslået antal) 

827 deltagere har deltaget i Nyt Europas unge aktiviteter. Der har været fordelt på væsentlig flere 

aktiviteter som opvejning for at vi ikke kunne komme ud til 5 skoler.  

https://www.facebook.com/watch/?v=412593900215431
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Aktivitet 3 
Uddannelse 

Udfyld afrapportering herunder 

Herunder er der også uddannet 20 unge ambassadører gennem Academy of Change. 

Ambassadører skal blandt andet med ud at deltage i paneler i 2022 samt understøtte 

markedsføring indsatsen for de enkelte events i 2021.  

 

På en skala fra 1 (dårligst) til 

5 (bedst) – blev resultatet en 

succes? Vil I gentage 

aktiviteten? Hvad skal evt. 

ændres? 

5 – Pga. Covid har det stadig været svært at afholde og planlægge undervisningsevents, både 

internt og som oplæg for skoler. Det har dog alligevel været muligt gennem online/hybrid-

formater at aktivere og engagere ungekræfter i vores uddannelsesaktiviteter.  

Ligeledes må EU-akademiet – Academy of Change været en bragende succes, der endnu engang 

genbekræfter os i, at unge vil gerne lære om og diskutere EU, hvis det serveres på en ikke-

institutionel måde, med udgangspunkt i den unge modtager og med udgangspunkt i temaer, der 

står dem nær. Denne aktivitet vil blive gentaget i 2022. Ligeledes vil vi fortsætte med at give de 

unge rammerne til også selv at definere, hvordan de vil modtage uddannelse, give uddannelse og 

lave andre unge relaterede aktiviteter.  

Det har dog været en udfordring at nå vores målsætningstal pga. træthed overfor at deltage i 

online aktiviteter, og eftersom EU-akademiet lå sidst på året, så blev det påvirket af Corona. 

 

Aktivitet 4  
EU i podcast 

Udfyld afrapportering herunder 

Beskrivelse af aktiviteten – 

herunder målgruppen 

 

Vi har de seneste år opbygget en række podcastkanaler, der er med til at skabe større 

bevågenhed om aktuelle historier og tiltag fra EU. Podcast er netop et middel til at nå en række 

danskere, der normalt ikke kan deltage i enten de debatmøder, der sker live, eller kan være med 

til de online zoommøder foruden de podcast, der kun er produceret til aflytning og ikke som afløb 

af events. Med podcast har alle mulighed for at få mere oplysning om EU på alle tidspunkter af 

døgnet, samtidig med, at vi har mulighed for at lave tidløs EU-oplysning. 

 

Som noget nyt har vi undertemaer på vores platforme. I 2021 har Nyt Europa fortsat lanceringen 

af nye afsnit af vores podcastserie “Historier om Verdensmålene” sæson 2. og lanceret en række 

temaplaylister under podcastserien ”Nyt fra Europa” som ”Hvad er planen, Wammen?”, der 

sætter fokus på den danske udmøntning af EU’s Genopretningsplan. ”Art of Fundamental rights” 

er en podcast produceret i forbindelsen med lanceringen af kunstprojektet af samme navn, hvor 

vi oplyser om de enkelte kapitler i EU’s charter for fundamentale rettigheder – her har vi 

interviewet de enkelte kunstnere om deres kunstværk og fortolkningen af den enkelte rettighed. 

Ligeledes har vi introduceret et tema, der hedder ”jagten på sammenhængskraften”, et tema 

som har fokus på at konkretisere og menneskeliggøre EU’s indflydelse helt konkret og lokalt i 

Danmark med udgangspunkt i den europæiske Cohesion policy. De første tre afsnit kom i 

december.    

Hver serie er designet til at ramme forskellige målgrupper, der ikke normalt rammes af EU-

oplysningsinitiativer. Derfor er ”Nyt fra Europa” ikke længe kun en højaktuel serie, men en serie, 

der skal favne en bredere målgruppe. Fra lytteren der missede et Nyt Europa-arrangement live, 

men gerne vil have det med på farten, til lytteren der tror, at EU ikke har direkte indflydelse i 

deres lokalområde, en indsats vi har valgt at opprioritere oven på Brexit, samt nørdede temaer 

som EU’s genopretning.   
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Aktivitet 4  
EU i podcast 

Udfyld afrapportering herunder 

Vi holder stadig fast i det store trækplaster ”Historier om Verdensmålene”, som er designet til at 

tiltrække lytteren, der godt kan lide at få sin EU-oplysning sat ind i en mere holistisk fortælling; en 

fortælling der tager højde for, hvordan forskellige lokale, nationale, europæiske og globale 

dagsordner sjældent kan adskilles fra hinanden, men ofte er en forudsætning for hinanden. I 

2021 har den ikke fået samme opmærksomhed som ”Nyt fra Europa”.    

Desværre har det stadig pga. Corona ikke været muligt at samle de tidligere kommissærer til nye 

afsnit af ”Eks-kommissærernes klub”. Men vi giver ikke op. 

Nyt fra Europa: 

- Hvad er Planen Wammen?  

o Hvad er planen, Wammen? #1 Samtale om EU's genopretningsfond med Lone 

Loklindt.  

o Hvad er planen, Wammen? #2 Samtale om EU's genopretningsfond med 

Troels Dam Christensen.  

o Hvad er planen, Wammen? #3 Samtale om EU's genopretningsfond med 

Bertil Beck fra Dansk Industri  

o Hvad er planen, Wammen? #4 Samtale om EU's genopretningsfond med DUF-

EU ungerepræsentanter.  

o Hvad er planen, Wammen? #5 Samtale om EU's genopretningsfond med Stina 

Soewarta fra EU-kommissionen.  

- World Pride special 

o PRIDE SPECIAL: Debate with Forbidden Colours and Strajk Kobiet.  

o PRIDE SPECIAL: The role of queers and women in global protest movements.  

- Art of fundamental Rights: 

o 1. ART OF FUNDAMENTAL RIGHTS – Samtale med Kristine Hellesøe 

(Solidarity)  

o  2. ART OF FUNDAMENTAL RIGHTS – Samtale med Karolin Schwab (Rights) 

o 3. ART OF FUNDAMENTAL RIGHTS – Samtale med Benjamin Abana 

(Freedoms)  

o 4. ART OF FUNDAMENTAL RIGHTS – Samtale med Karen Land Hansen 

(Dignity)  

o 5. ART OF FUNDAMENTAL RIGHTS – Samtale med Abdalla Al Omari (Citizens 

Rights) 

- Jagten på sammenhængskraften 

o 1. Jagten På Sammenhængskraften: Episode 1 - Vrå Højskole - Tid Og Tillid  

o 2. Jagten På Sammenhængskraften: Episode 2 - Vrå Højskole - En Del Af Noget 

Større  

o 3. Jagten På Sammenhængskraften: Episode 3 - Vrå Højskole - Plads Til Alle  

- Ude for et tema under Nyt fra Europa:  

o Our New Europe is born - samtale om EU-udvidelsen i 2002 med Poul Skytte 

Christoffersen og Steen Gade.  

o How do we secure our European Democracy? With Francis Fukuyama and 

Anders Fogh Rasmussen.  
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Aktivitet 4  
EU i podcast 

Udfyld afrapportering herunder 

Historier om Verdensmålene: 

- SDGs and the EU, Ursula von der Leyen is now in charge.  

Henvisning:  

Stream Nyt Europa music | Listen to songs, albums, playlists for free on SoundCloud 

Henvisning:  

Stream SDGs and the EU, Ursula von der Leyen is now in charge by Historier om Verdensmålene | 

Listen online for free on SoundCloud 

Hvordan blev aktiviteten 

gennemført – herunder hvem 

har været samarbejdspartner 

Podcast-formatet gør, at vi får enorm spredning i EU-oplysningen, og vi har mange lyttere på 

kanalen, hvilket er et centralt medie at bruge i det arbejde, vi har med EU-oplysningen. Vi 

arbejder med podcastformatet på forskellig vis og ønsker stadig at eksperimentere mere med det 

fremadrettet. For nuværende optager nogle live-arrangementer vi går ind bag efter og producere 

en podcast ud fra. 

Se til eksempel vores demokratikonference på Grundtvig Højskole med Anders Fogh og 

Fukuyama, hvor samtalen er tilgængelig som podcast under ”Nyt fra Europa”.  

Derudover arbejder vi med interview- og/eller samtaleformatet. Her har forskellige personer i 

Nyt Europa interviewet andre stakeholders om en given sag og aktualitet om EU. Se til eksempel 

–”Our New Europe is born - samtale om EU-udvidelsen i 2002 med Poul Skytte Christoffersen ” 

under ”Nyt fra Europa”. 

Podcastserie ”Nyt fra Europa” har før hovedsageligt fokuseret på aktuelle temaer og kræver ikke 

samarbejdspartnere. Men i 2021 har vi flyttet platformen til at også at indgå samarbejder med 

det nystartede tema ”Jagten på Sammenhængskraften”. Hvor de 3 podcasts fra 2021 er blevet til 

i samarbejde med Vrå Højskole og sendt på Løkken-Vrå lokal radio også. Vi kommer i fremtiden til 

at indgå flere partnerskaber med lokalradioer, for at give vores podcast ekstra spredning også 

selvom vi ikke kan måle deres lyttertal.  

Vi har i høj grad trukket på vores netværk blandt civilsamfundsorganisationer i Danmark og andre 

relevante EU-stakeholders. Se til eksempel - ”Hvad er planen, Wammen? #5 Samtale om EU's 

genopretningsfond med Stina Soewarta fra EU-kommissionen” fra ”Nyt fra Europa”-podcasten. 

Men også vores Europæiske civilsamfundspartnere spiller en stor rolle i podcast-universet. Se til 

eksempel ”Historier om Verdensmålene: SDGs and the EU, Ursula von der Leyen is now in 

charge”.  

Hvordan blev aktiviteten 

markedsført – har I bl.a. 

forsøgt med nye 

formidlingsformer og/ eller 

kommunikationskanaler 

Alle podcasts er tilgængelige på de platforme, hvor folk hører podcast, podcastappen på deres 

telefon, Spotify, iTunes og mange flere steder. Få af podcast er også lagt på YouTube, hvilket er 

noget, vi vil fortsætte med.  

Podcast-afsnittene deles på vores Facebookside og i nyhedsbreve og boostes ofte.  

Samlet overblik over podcasts: Podcasts | Nyt Europa 

Ligeledes er vi begyndt at lave nye former for markedsføring af vores podcasts. 

Se eksempler her:  

https://soundcloud.com/nytfraeuropa
https://soundcloud.com/historieromverdensmaalene/sdgs-and-the-eu
https://soundcloud.com/historieromverdensmaalene/sdgs-and-the-eu
https://www.nyteuropa.dk/podcasts
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Aktivitet 4  
EU i podcast 

Udfyld afrapportering herunder 

https://nordsoeposten.dk/vraa-hoejskole-danner-rammen-for-en-ny-podcast-satsning-fra-

organisationen-nyt-europa/  

 

https://www.nyteuropa.dk/post/jagten-p%C3%A5-sammenh%C3%A6ngskraften – lanceringsside 

på hjemmesiden.  

 

Videoeksempel: https://www.facebook.com/nyteuropa.org/videos/261256099255252  

 

Eksempel på promovering på instagram. 

Hvor mange deltagere/ 

brugere har oplevet 

aktiviteten (evt. anslået antal) 

Vi har ikke kunnet måle, hvor mange der har set eller hørt vores online materiale på alle de 

platforme, de er lagt op på, da vi ikke har adgang til vores samarbejdspartneres målinger eller 

ikke har købt de redskaber, der skal til for at lave præcise målinger.  

https://nordsoeposten.dk/vraa-hoejskole-danner-rammen-for-en-ny-podcast-satsning-fra-organisationen-nyt-europa/
https://nordsoeposten.dk/vraa-hoejskole-danner-rammen-for-en-ny-podcast-satsning-fra-organisationen-nyt-europa/
https://www.nyteuropa.dk/post/jagten-p%C3%A5-sammenh%C3%A6ngskraften
https://www.facebook.com/nyteuropa.org/videos/261256099255252
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Aktivitet 4  
EU i podcast 

Udfyld afrapportering herunder 

PODCAST, som vi måler på egne kanaler: 

Vi har i 2021 haft minimum 2893 nye lyttere af vores 18 ny producerede podcasts (2021). 

Derudover har vi haft flere lyttere på podcast der eks. er produceret tidligere, men som vi stadig 

betaler for er online. Hvert år stiger lytter antallet på disse podcast. I 2021 har 4428 nye lyttere 

lyttet til vores ”gamle” podcast fra tidligere år, hvilket får vores generelle lytterantal til at stige i 

2021 til 7321 lyttere. Dette fortæller os, at når først vi har produceret en god podcast, så bliver 

den ved med at fungere som oplysning lang tid efter dens publikationsdato, men det fortæller os 

også, at når vi ikke sætter EU oplysningen ind i kontekst af SDG’erne går det ud over lyttertallet. 

Nyt Europas samlede lyttertal fra 24. april 2018 til d.d. er nu er derfor på 28.497 lyttere og derfor 

er denne platform fortsat et godt værktøj til at skabe oplysning for Nyt Europa. 

På en skala fra 1 (dårligst) til 

5 (bedst) – blev resultatet en 

succes? Vil I gentage 

aktiviteten? Hvad skal evt. 

ændres? 

4 – havde vi haft en lidt flere lyttere, så var den blevet et 5 tal. Vi har udviklet vores 

podcastformater således, at de i højere grad også spiller sammen med vores 

kampagneaktiviteter. Se eksempelvis podcast temaet ”Hvad er planen, Wammen?” i ”Nyt fra 

Europa”, der er et eksempel på, hvordan vores debatter, debatindlæg, SoMe-kampagne og 

podcast spiller sammen for at skabe et sammenhængende og gennem informativt udtryk. 

Vi vil fortsætte med at have et stort fokus i 2022 på at gøre EU oplysningen så jordnær som 

muligt gennem ”Jagten på sammenhængskraften” for at bekæmpe den misforståelse og til dels 

også den misinformation om, at EU ikke bidrager med midler til at løfte forskellige projekter 

lokalt i Danmark. En misforståelse vi ofte mødes med rundt i landet når vi laver 

debatarrangementer.  

 

Aktivitet 5  
Kunst og andre 

kreative 

formidlingsformer 

Udfyld afrapportering herunder 

 

Aktivitet 6 
Virtuel 

folkeoplysning om EU  

Udfyld afrapportering herunder 

 

Aktivitet 7 
Kampagner og 

aktivisme  

Udfyld afrapportering herunder 

Beskrivelse af aktiviteten – 

herunder målgruppen 

Via kampagner og aktivisme har vi i 2021 øget danskernes engagement i EU’s arbejde og vist, 

hvorfor EU’s institutioner er relevante at forholde sig til. Aktivitet 7 har også i 2021 været ramt af 

covid-19, da den klassiske gadeaktivisme ikke har været muligt at gennemføre i samme grad.  

Derfor har aktiviteten særligt været fokuseret på, hvad vi har kunne opnå gennem online 

kampagne, blogindlæg og gennem aviser, med videoer osv.   

Vi har derfor gennem partnerskaber, medlemsbidrag, bidrag fra stakeholders, politikere osv. sat 

fokus på en række EU-tematikker – i medierne, på vores sociale medier, hjemmeside, 
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Aktivitet 7 
Kampagner og 

aktivisme  

Udfyld afrapportering herunder 

nyhedsbreve, podcast og videoer. Som eksempelvis set ved vores kampagne for at sætte fokus på 

ligestillingskrigen i Europa i anledningen af kvindernes internationale kampdag: Ligestillingskrig i 

Europa (nyteuropa.dk). 

 

Som nævnt i aktivitetsplanen for 2021 har vi haft et særligt fokus på især to meget brede 

områder, nemlig: 

- Demokrati, retsstaten, rettigheder og civilsamfundet i EU 

o Inklusive undertemaer som: Ligestilling, overvågning, civilt råderum 

 

- Europæisk genopretning med fokus på bæredygtig udvikling i EU. 

o Inklusive undertemaer som: EU’s nye skovforordning – under sloganet 

#Together4Forests, Green deal, Social bæredygtighed (social søjle) og ikke 

mindst en ny økonomi i EU, stabilitets & vækstpagten og SDG’er. 

Det er vigtigt at understøtte vores udadvendte kampagner og styrke vores relationer til resten af 

civilsamfundet, for at kunne skabe størst mulig spredning og gennemslagskraft i de kampagner vi 

kommunikerer i Danmark. En væsentlig del af vores kampagneaktiviteter er derfor også at styrke 

den offentlige debat om EU og europæiske mærkesager i medierne gennem styrkelse af de 

kvalitative inputs gennem høringssvar og analyser.  

Det har vi blandt andet gjort ved at deltage i rapporter og høringssvar herunder:  

- Solidars Social rights monitor, Europæisk ulighedsrapport. SOCIAL RIGHTS MONITOR 

2020 (nyteuropa.dk) 

- Spotlight-rapporten, skyggerapport, der følger Danmarks proces for at indfrie 

Verdensmålene. Globalt Fokus - SPOTLIGHT-rapport 2021 

- Høringssvar til Regeringens klimalov. Nyt Europa og 13 ngo'er: Regeringen lever ikke op 

til klimaloven 

- Høringssvar om Tryghedspakken. Høringssvar forslag til Lov om ændring af straffeloven, 

lov om politiets virksomhed og retsplejelove (nyteuropa.dk) 

- Nyt Europas input til den danske genopretningsplan. Nyt Europas input til den danske 

genopretningsplan 

- Forslag til handlingsplan. Julie Rosenkilde, sekretariatsleder I Nyt Europa. Forslag til 

handlingsplan: Monitorering og evalueringscyklus (nyteuropa.dk) 

- Civic society and the fight against democratic backsliding in Europe - Lessons from the 

past, struggles of today, solutions for tomorrow  

- EU deforestation law cannot afford to lower level of ambition - 

https://www.nyteuropa.dk/post/eu-deforestation-law-cannot-afford-to-lower-level-of-

ambition  

- Overrækkelse af 18.000 underskrifter fra Danskere og 1.2 mio fra hele EU til 

fødevareminister Rasmus Prehn. https://www.nyteuropa.dk/post/fire-gr%C3%B8nne-

organisationer-overr%C3%A6kker-i-dag-1-2-millioner-underskrifter-til-rasmus-prehn  

I fortsættelse til sidste år har vi givet plads til at danskerne via. Segmentet på vores blog ”Deltag i 

debatten”. Noget der er blevet taget godt imod. Desuden har samarbejdspartnere deltaget i 

diverse kampagneaktiviteter og med blogindlæg. Disse bidrag optræder som nyteuropa.dk i 

nedenstående opsamling af indlæg fra året der gik.  

https://www.nyteuropa.dk/post/ligestillingskrig-i-europa
https://www.nyteuropa.dk/post/ligestillingskrig-i-europa
https://www.nyteuropa.dk/post/social-rights-monitor-2020
https://www.nyteuropa.dk/post/social-rights-monitor-2020
https://globaltfokus.dk/aktuel-blog/626-spotlight-rapport-2021
https://www.nyteuropa.dk/post/nyt-europa-og-13-ngo-er-regeringen-lever-ikke-op-til-klimaloven
https://www.nyteuropa.dk/post/nyt-europa-og-13-ngo-er-regeringen-lever-ikke-op-til-klimaloven
https://www.nyteuropa.dk/post/h%C3%B8ringssvar-forslag-til-lov-om-%C3%A6ndring-af-straffeloven-lov-om-politiets-virksomhed-og-retsplejelove
https://www.nyteuropa.dk/post/h%C3%B8ringssvar-forslag-til-lov-om-%C3%A6ndring-af-straffeloven-lov-om-politiets-virksomhed-og-retsplejelove
https://www.nyteuropa.dk/post/nyt-europas-input-til-den-danske-genopretningsplan
https://www.nyteuropa.dk/post/nyt-europas-input-til-den-danske-genopretningsplan
https://www.nyteuropa.dk/post/forslag-til-handlingsplan-monitorering-og-evalueringscyklus
https://www.nyteuropa.dk/post/forslag-til-handlingsplan-monitorering-og-evalueringscyklus
https://www.nyteuropa.dk/post/eu-deforestation-law-cannot-afford-to-lower-level-of-ambition
https://www.nyteuropa.dk/post/eu-deforestation-law-cannot-afford-to-lower-level-of-ambition
https://www.nyteuropa.dk/post/fire-gr%C3%B8nne-organisationer-overr%C3%A6kker-i-dag-1-2-millioner-underskrifter-til-rasmus-prehn
https://www.nyteuropa.dk/post/fire-gr%C3%B8nne-organisationer-overr%C3%A6kker-i-dag-1-2-millioner-underskrifter-til-rasmus-prehn
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Aktivitet 7 
Kampagner og 

aktivisme  

Udfyld afrapportering herunder 

Indlæg, analyser, indspark, interviews for hele året i diverse medier om EU:  

- 4/1 – Altinget.dk, Uenige EU-organisationer: Danskerne skal høres mere i EU-spørgsmål. 

Af Jacob Bjelskov Jørgensen, Nyt Europa, Ole Jensen, Fagbevægelsen mod Unionen, 

Rasmus Nørlem Sørensen, DEO, Ditte Marie Gyldeberg, Folkebevægelsen mod EU, 

Thomas Bach Jørgensen, Europabevægelsen & Erik Christensen, Formand Europa-

Nævnet. "Uenige" EU-organisationer: Danskerne skal høres mere i EU-spørgsmål - 

Altinget: EU 

- 12/1 – Altinget.dk, Replik til FH: Drop frygten og udbred den danske model til andre 

lande. Steen Gade og Søren Keldorff, Bestyrelsesmedlemmer, Nyt Europa. Replik til FH: 

Drop frygten og udbred den danske model til andre lande - Altinget: EU 

- 15/1 – Altinget.dk, Dansk Metal til Nyt Europa: Jeres debatindlæg om EU-mindsteløn 

har fem fejlslutninger. Johan Moesgaard, Dansk Metal. Dansk Metal til Nyt Europa: 

Jeres debatindlæg om EU-mindsteløn har fem fejlslutninger - Altinget: Arbejdsmarked 

-  27/1 – Nyteuropa.dk, Ultrarige har fået comeback under Corona-pandemien. 

Kommentar af bestyrelsesmedlem i Nyt Europa og Senior Financing for Development 

Advisor hos Oxfam IBIS, Hannah Brejnholt. Ultrarige har fået comeback under corona-

pandemien – mens andre mister livsgrundlaget (nyteuropa.dk) 

- 1/2 – Altinget.dk, Nyt Europa svarer igen: Forslag om mindsteløn rammer ikke 

Danmark. Steen Gade og Søren Keldorff, Bestyrelsesmedlemmer, Nyt Europa. Nyt 

Europa svarer igen: Forslag om mindsteløn rammer ikke Danmark - Altinget: EU 

- 8/2 – nyteuropa.dk, Grillo er næsten færdig i italiensk politik! Poul Breyen, 

Cand.scient.pol. Tdl. ekstern lektor i italienske samfundsforhold på CBS. Poul Breyen: 

Grillo er næsten færdig i italiensk politik! (nyteuropa.dk) 

- 10/2 – Politiken.dk, Sig nej, Danmark, ellers får vi mere af det her i Amazonas. Nyt 

Europa og 19 andre organisationer. Forskere og ngo'er: Sig nej, Danmark, ellers får vi 

mere af det her i Amazonas - politiken.dk 

- 10/2 – Altinget.dk, #OpenLux sætter EU-land i centrum af ny skatteskandale. Hannah 

Brejnholt, Seniorpolitisk rådgiver, Oxfam Ibis og medlem af Nyt Europas bestyrelse. Nyt 

Europa: #OpenLux sætter EU-land i centrum af ny skatteskandale - Altinget: EU 

- 11/1 – Ny Politik, Der er sket en del siden Portugal i 2000 havde formandskabet. Britta 

Thomsen, tidl. MEP og bestyrelsesmedlem i Nyt Europa. Ny Politik (ny-politik.dk) 

- 16/2 – Nyteuropa.dk, Høringssvar til lov om ændring af straffeloven, lov om politiets 

virksomhed og retsplejelove. Nyt Europa, Amnesty, Globalt fokus, Mellemfolkelig 

Samvirke. Høringssvar forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov om politiets 

virksomhed og retsplejelove (nyteuropa.dk) 

- 22/2 – Nyteuropa.dk, Dette er krig. Lea Friedberg.  Nyt fra Europa - ”Dette er krig” 

(nyteuropa.dk) 

- 23/2 – Nyteuropa.dk, Notat -  Nyt Europa og 13 ngo'er: Regeringen lever ikke op til 

klimaloven. Nyt Europa og 13 ngo'er: Regeringen lever ikke op til klimaloven  

o Omtale I medierne af notatet:  

 Information: 14 ngo’er få dage før Klimarådets dom: Regeringen 

lever ikke op til klimaloven | Information 

 TV 2: 14 ngo'er: Regeringen lever ikke op til klimaloven - TV 2 

 Politiken: 14 ngo'er: Regeringen lever ikke op til klimaloven - 

politiken.dk 

 Børsen: 14 ngo'er: Regeringen lever ikke op til klimaloven 

(borsen.dk) 

- 25/2 – Information.dk, Svigt ikke jeres grønne mandat!  Nyt Europa og 11 andre grønne 

organisationer. 12 grønne organisationer: Regeringen svigter det grønne mandat, den 

fik af vælgerne | Information 

https://www.altinget.dk/eu/artikel/eu-organisationer-danskerne-skal-hoeres-mere-i-eu-spoergsmaal
https://www.altinget.dk/eu/artikel/eu-organisationer-danskerne-skal-hoeres-mere-i-eu-spoergsmaal
https://www.altinget.dk/eu/artikel/steen-gade-og-soeren-keldorff-svarer-fh-udbred-den-danske-model-via-forhandlinger-i-eu
https://www.altinget.dk/eu/artikel/steen-gade-og-soeren-keldorff-svarer-fh-udbred-den-danske-model-via-forhandlinger-i-eu
https://www.altinget.dk/arbejdsmarked/artikel/eu-chef-i-dansk-metal-til-nyt-europa-her-er-fem-fejlslutninger-i-begaar-om-eu-mindsteloen
https://www.altinget.dk/arbejdsmarked/artikel/eu-chef-i-dansk-metal-til-nyt-europa-her-er-fem-fejlslutninger-i-begaar-om-eu-mindsteloen
https://www.nyteuropa.dk/post/ultrarige-har-f%C3%A5et-comeback-under-corona-pandemien-mens-andre-mister-livsgrundlaget
https://www.nyteuropa.dk/post/ultrarige-har-f%C3%A5et-comeback-under-corona-pandemien-mens-andre-mister-livsgrundlaget
https://www.altinget.dk/eu/artikel/nyt-europa-svarer-igen-forslag-om-mindsteloen-rammer-ikke-danmark
https://www.altinget.dk/eu/artikel/nyt-europa-svarer-igen-forslag-om-mindsteloen-rammer-ikke-danmark
https://www.nyteuropa.dk/post/poul-breyen-grillo-er-n%C3%A6sten-f%C3%A6rdig-i-italiensk-politik
https://www.nyteuropa.dk/post/poul-breyen-grillo-er-n%C3%A6sten-f%C3%A6rdig-i-italiensk-politik
https://politiken.dk/klima/art8094104/Forskere-og-ngoer-Sig-nej-Danmark-ellers-f%C3%A5r-vi-mere-af-det-her-i-Amazonas
https://politiken.dk/klima/art8094104/Forskere-og-ngoer-Sig-nej-Danmark-ellers-f%C3%A5r-vi-mere-af-det-her-i-Amazonas
https://www.altinget.dk/eu/artikel/oxfam-skattely-truer-solidarisk-genopretning-af-eus-oekonomi
https://www.altinget.dk/eu/artikel/oxfam-skattely-truer-solidarisk-genopretning-af-eus-oekonomi
http://ny-politik.dk/NP-1-2021/1-4-21.html
https://www.nyteuropa.dk/post/h%C3%B8ringssvar-forslag-til-lov-om-%C3%A6ndring-af-straffeloven-lov-om-politiets-virksomhed-og-retsplejelove
https://www.nyteuropa.dk/post/h%C3%B8ringssvar-forslag-til-lov-om-%C3%A6ndring-af-straffeloven-lov-om-politiets-virksomhed-og-retsplejelove
https://www.nyteuropa.dk/post/nyt-fra-europa-dette-er-krig
https://www.nyteuropa.dk/post/nyt-fra-europa-dette-er-krig
https://www.nyteuropa.dk/post/nyt-europa-og-13-ngo-er-regeringen-lever-ikke-op-til-klimaloven
https://www.information.dk/indland/2021/02/14-ngoer-faa-dage-foer-klimaraadets-dom-regeringen-lever-klimaloven
https://www.information.dk/indland/2021/02/14-ngoer-faa-dage-foer-klimaraadets-dom-regeringen-lever-klimaloven
https://nyheder.tv2.dk/politik/2021-02-23-14-ngoer-regeringen-lever-ikke-op-til-klimaloven
https://politiken.dk/klima/art8111381/Regeringen-lever-ikke-op-til-klimaloven
https://politiken.dk/klima/art8111381/Regeringen-lever-ikke-op-til-klimaloven
https://borsen.dk/nyheder/generelt/14-ngoer-regeringen-lever-ikke-op-til-klimaloven1
https://borsen.dk/nyheder/generelt/14-ngoer-regeringen-lever-ikke-op-til-klimaloven1
https://www.information.dk/debat/2021/02/12-groenne-organisationer-regeringen-svigter-groenne-mandat-fik-vaelgerne
https://www.information.dk/debat/2021/02/12-groenne-organisationer-regeringen-svigter-groenne-mandat-fik-vaelgerne
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- 3/3 – Altinget.dk, Vi ser frem til en handfast køreplan. Søren Keldorff og Steen Gade, 

bestyrelsesmedlemmer i Nyt Europa. Nyt Europa: Vi ser frem til en håndfast køreplan 

for social balance i EU - Altinget: EU 

- 5/3 – Nyteuropa.dk, Kommentar: Danmark placeres i bunden. Julie Rosenkilde, 

sekretariatsleder i Nyt Europa. Danmark placeres i bunden! (nyteuropa.dk) 

- 5/3 – Nyteuropa.dk, Ligestillingskrig I Europa. Lone Loklindt, formand I Nyt Europa. 

Ligestillingskrig i Europa (nyteuropa.dk) 

- 5/3 – Nyteuropa.dk, Abort er kun første skridt. Karen Melchior, medlem I Nyt Europa. 

Karen Melchior: Abort er kun første skridt (nyteuropa.dk) 

- 8/3 – Altinget.dk, Danmark skal aktivt hjælpe i kampen for ligestilling i Europa. Af Lone 

Loklindt, formand og Lea Friedberg, projektleder i Nyt Europa.  Nyt Europa: Danmark 

skal aktivt hjælpe Europa i kampen for ligestilling - Altinget: EU 

- 19/3 – Nyteuropa.dk, Lovgivning om ansvarlig virksomhedsadfærd: Kom så Danmark! Af 

Sanne Borges, Seniorrådgiver i Erhverv, Amnesty International. Lovgivning om ansvarlig 

virksomhedsadfærd: Kom så Danmark! (nyteuropa.dk) 

- 23/3 – Berlingske, Regeringens Tryghedspakke gør os utrygge. Nyt Europa, 

Mellemfolkelig Samvirke, Amnesty International, Globalt Fokus. Regeringens 

»tryghedspakke« gør os utrygge (berlingske.dk) 

- 25/3 – Nyteuropa.dk, Nyt Europas input til den danske genopretningsplan  Nyt Europas 

input til den danske genopretningsplan 

- 12/4 – Nyteuropa.dk, Vejen til en fair genopretning.  Peter Kaae Holm, Gruppeformand 

for 3F's Grønne Gruppe og EU-politisk ansvarlig i 3F. 3F: Vejen til en fair genopretning 

(nyteuropa.dk) 

- 13/4 – Nyteuropa.dk, Brug genopretningsmidlerne fra EU rigtigt. Lasse Hamilton 

Heidemann 

EU- og International Chef Dansk Erhverv: Brug genopretningsmidlerne fra EU rigtigt! 

(nyteuropa.dk) 

- 14/4 – Nyteuropa.dk, Next Generation EU skal bygge fundamentet for den næste 

generation. Pernille Weiss, MEP (C). Next Generation EU skal bygge fundamentet for 

den næste generation (nyteuropa.dk) 

- 16/4 – Nyteuropa.dk, Styrket ud af Krisen. Lars Qvistgaard, formand i AC. STYRKET UD 

AF KRISEN (nyteuropa.dk) 

- 20/4 – Nyteuropa.dk, Genopretningen skal gøre os klogere. Karen Melchior, MEP (R) 

Genopretningen skal gøre os klogere (nyteuropa.dk) 

- 20/4 – Nyteuropa.dk, Husk Kvinderne. Line Gessøe Hansen, næstforkvinde i 

Kvinderådet. Husk kvinderne! (nyteuropa.dk) 

- 21/4 – Nyteuropa.dk, EU-borgerne fortjener en gennemsigtig debat. Linea Søgaard-

Lidell, MEP (V).   EU-borgerne fortjener en gennemsigtig debat (nyteuropa.dk) 

- 21/4 – Nyteuropa.dk, EU’s klimalov skuffer: Lovgivning bør afspejle videnskaben. Emil 

Havstrup, Projektassistent Nyt Europa. EU's klimalov skuffer: Lovgivningen bør afspejle 

videnskaben! (nyteuropa.dk) 

- 23/4 – Nyteuropa.dk, Danmarks bidrag til EU’s genopretningsfond bør være grønt. Jan 

Høst Schmidt, Seniorrådgiver i Tænketanken EUROPA. Danmarks bidrag til EU’s 

genopretningsfond bør være grønt (nyteuropa.dk) 

- 25/5 – Altinget.dk, EU’s genopretningsplan revolutionerer samfundet mere end corona. 

Mads Falkenfleth og Lone Loklindt, bestyrelsesmedlem og formand for Nyt Europa.  Nyt 

Europa: EU's genopretningsplan revolutionerer samfundet mere end corona - Altinget: 

EU 

- 27/5 – Nyteuropa.dk, Civil society organisations and trade unions call for urgent 

corporate tax transparency plan rethink. 56 civilsamfundsorganisationer. civil society 

organisations and trade unions call for urgent corporate tax transparency plan rethink 

(nyteuropa.dk) 

https://www.altinget.dk/eu/artikel/nyt-europa-vi-ser-frem-til-en-haandfast-koereplan-for-social-balance-i-eu
https://www.altinget.dk/eu/artikel/nyt-europa-vi-ser-frem-til-en-haandfast-koereplan-for-social-balance-i-eu
https://www.nyteuropa.dk/post/danmark-placeres-i-bunden
https://www.nyteuropa.dk/post/ligestillingskrig-i-europa
https://www.nyteuropa.dk/post/abort-er-kun-f%C3%B8rste-skridt
https://www.altinget.dk/eu/artikel/nyt-europa-danmark-skal-aktivt-hjaelpe-europa-i-kampen-for-ligestilling
https://www.altinget.dk/eu/artikel/nyt-europa-danmark-skal-aktivt-hjaelpe-europa-i-kampen-for-ligestilling
https://www.nyteuropa.dk/post/lovgivning-om-ansvarlig-virksomhedsadf%C3%A6rd-kom-s%C3%A5-danmark
https://www.nyteuropa.dk/post/lovgivning-om-ansvarlig-virksomhedsadf%C3%A6rd-kom-s%C3%A5-danmark
https://www.berlingske.dk/kommentarer/regeringens-tryghedspakke-goer-os-utrygge
https://www.berlingske.dk/kommentarer/regeringens-tryghedspakke-goer-os-utrygge
https://www.nyteuropa.dk/post/nyt-europas-input-til-den-danske-genopretningsplan
https://www.nyteuropa.dk/post/nyt-europas-input-til-den-danske-genopretningsplan
https://www.nyteuropa.dk/post/vejen-til-en-fair-genopretning
https://www.nyteuropa.dk/post/vejen-til-en-fair-genopretning
https://www.nyteuropa.dk/post/dansk-erhverv-brug-genopretningsmidlerne-fra-eu-rigtigt
https://www.nyteuropa.dk/post/dansk-erhverv-brug-genopretningsmidlerne-fra-eu-rigtigt
https://www.nyteuropa.dk/post/next-generation-eu-skal-bygge-fundamentet-for-den-n%C3%A6ste-generation
https://www.nyteuropa.dk/post/next-generation-eu-skal-bygge-fundamentet-for-den-n%C3%A6ste-generation
https://www.nyteuropa.dk/post/styrket-ud-af-krisen
https://www.nyteuropa.dk/post/styrket-ud-af-krisen
https://www.nyteuropa.dk/post/genopretningen-skal-g%C3%B8re-os-klogere
https://www.nyteuropa.dk/post/husk-kvinderne
https://www.nyteuropa.dk/post/eu-borgerne-fortjener-en-gennemsigtig-debat
https://www.nyteuropa.dk/post/eu-s-klimalov-skuffer-lovgivningen-b%C3%B8r-afspejle-videnskaben
https://www.nyteuropa.dk/post/eu-s-klimalov-skuffer-lovgivningen-b%C3%B8r-afspejle-videnskaben
https://www.nyteuropa.dk/post/danmarks-bidrag-til-eu-s-genopretningsfond-b%C3%B8r-v%C3%A6re-gr%C3%B8nt
https://www.nyteuropa.dk/post/danmarks-bidrag-til-eu-s-genopretningsfond-b%C3%B8r-v%C3%A6re-gr%C3%B8nt
https://www.altinget.dk/eu/artikel/nyt-europa-eus-genopretningsplan-kan-starte-en-mindre-oekonomisk-revolution
https://www.altinget.dk/eu/artikel/nyt-europa-eus-genopretningsplan-kan-starte-en-mindre-oekonomisk-revolution
https://www.altinget.dk/eu/artikel/nyt-europa-eus-genopretningsplan-kan-starte-en-mindre-oekonomisk-revolution
https://www.nyteuropa.dk/post/civil-society-organisations-and-trade-unions-call-for-urgent-corporate-tax-transparency-plan-rethink
https://www.nyteuropa.dk/post/civil-society-organisations-and-trade-unions-call-for-urgent-corporate-tax-transparency-plan-rethink
https://www.nyteuropa.dk/post/civil-society-organisations-and-trade-unions-call-for-urgent-corporate-tax-transparency-plan-rethink
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- 2/6 – Nyteuropa.dk, Fire grønne organisationer overrækker i dag 1,2 millioner 

underskrifter til Rasmus Prehn. WWF Verdensnaturfonden, Greenpeace, Nyt Europa og 

Dansk Ornitologisk Forening. Fire grønne organisationer overrækker i dag 1,2 millioner 

underskrifter til Rasmus Prehn (nyteuropa.dk) 

- 3/6 – Nyteuropa.dk, Organisationer roser Folketingets afvisning af regeringens 

opholdsforbud. Amnesty International Danmark, Mellemfolkeligt Samvirke, Nyt Europa 

og Globalt Fokus. Organisationer roser Folketingets afvisning af regeringens 

opholdsforbud (nyteuropa.dk) 

- 21/6 – Nyteuropa.dk, Civilsamfundet hjælper regeringen til Verdensmåls-eksamen i FN. 

Nyt Europa. Civilsamfundet hjælper regeringen til Verdensmåls-eksamen i FN 

(nyteuropa.dk) 

- 28/6 – nyteuropa.dk, Nyt Europa satte Europæisk demokrati til debat på Grundtvigs 

Højskole. https://www.nyteuropa.dk/post/europæisk-demokratitopmøde-på-

grundtvigs-højskole-satte-fokus-på-civilsamfundet  

- 31/8 DFS/nyheder.dk Demokratisk dialog skal sikre civile rettigheder. Af Frederikke Kaal 

Laustsen. https://dfs.dk/nyheder/nyheder/demokratisk-dialog-skal-sikre-civile-

rettigheder/      

- 8/9 – nyteuropa.dk, Efter WorldPride: Kampen for LGBTQI+-rettigheder fortsætter! Af 

Nina Clausager  https://www.nyteuropa.dk/post/efter-worldpride-kampen-for-lgbtqi-

rettigheder-fortsætter  

- 8/9 – Magasineteuropa.dk & nyteuropa.dk, EU må ikke lade civilsamfundet være alene i 

kampen mod det illiberale projekt i Polen og Ungarn. Regitze Helene Rohlfing 

bestyrelsesmedlem Nyt Europa. https://magasineteuropa.dk/eu-maa-ikke-lade-

civilsamfundet-vaere-alene-i-kampen-mod-det-illiberale-projekt-i-polen-og-ungarn/ 

- 16/9 – nyteuropa.dk, State of the EU: Unionens muskler skal styrkes i en splittet verden. 

Af næstforperson i Nyt Europa Kim Elmose. https://www.nyteuropa.dk/post/state-of-

the-eu-unionens-muskler-skal-styrkes-i-en-splittet-verden  

- 13/10 altinget.dk, Lektor: Afghanistan-kollaps understreger behovet for akut fornyelse 

af dansk udenrigspolitik, af Søren Riishøj, medlem Nyt Europa. 

https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/lektor-afghanistan-kollaps-understreger-

behovet-for-akut-fornyelse-af-dansk-udenrigspolitik  

- 15/10 – altinget.dk, Nyt Europa: Debatten om EU-forbeholdene skygger for vigtigere 

emner. Af bestyrelsesmedlem i Nyt Europa, Mads Hvid. 

https://www.altinget.dk/eu/artikel/nyt-europa-debatten-om-eu-forbeholdene-skygger-

for-vigtigere-emner  

- 10/11, nyteuropa.dk, og 55 andre hjemmesider: EU deforestation law cannot afford to 

lower level of ambition. https://www.nyteuropa.dk/post/eu-deforestation-law-cannot-

afford-to-lower-level-of-ambition  

- 17/11, nyteuropa.dk, Vi er forsigtige optimister i Nyt Europa #Together4Forest, af 

projektleder i Nyt Europa Jacob Bjelskov Jørgensen. 

https://www.nyteuropa.dk/post/update-p%C3%A5-together4forest 

- 13/12, altinget.dk, Nyt Europa-medlemmer: EU's løndirektiv er et socialt trumfkort. Af 

Nyt Europa bestyrelsesmedlemmerne Steen Gade & Søren Keldorff. 

https://www.altinget.dk/eu/artikel/nyt-europa-medlemmer-eus-loendirektiv-er-et-

socialt-trumfkort-og-ikke-en-trussel-mod-den-danske-model  

- 21/12, nordsøposten.dk Vrå Højskole danner rammen for en ny podcast-satsning fra 

organisationen Nyt Europa. Interview med projektleder i Nyt Europa, Jacob Bjelskov 

Jørgensen. https://nordsoeposten.dk/vraa-hoejskole-danner-rammen-for-en-ny-

podcast-satsning-fra-organisationen-nyt-europa/      

 

https://www.nyteuropa.dk/post/fire-gr%C3%B8nne-organisationer-overr%C3%A6kker-i-dag-1-2-millioner-underskrifter-til-rasmus-prehn
https://www.nyteuropa.dk/post/fire-gr%C3%B8nne-organisationer-overr%C3%A6kker-i-dag-1-2-millioner-underskrifter-til-rasmus-prehn
https://www.nyteuropa.dk/post/organisationer-roser-folketingets-afvisning-af-regeringens-opholdsforbud
https://www.nyteuropa.dk/post/organisationer-roser-folketingets-afvisning-af-regeringens-opholdsforbud
https://www.nyteuropa.dk/post/civilsamfundet-hj%C3%A6lper-regeringen-til-verdensm%C3%A5ls-eksamen-i-fn
https://www.nyteuropa.dk/post/civilsamfundet-hj%C3%A6lper-regeringen-til-verdensm%C3%A5ls-eksamen-i-fn
https://www.nyteuropa.dk/post/europæisk-demokratitopmøde-på-grundtvigs-højskole-satte-fokus-på-civilsamfundet
https://www.nyteuropa.dk/post/europæisk-demokratitopmøde-på-grundtvigs-højskole-satte-fokus-på-civilsamfundet
https://dfs.dk/nyheder/nyheder/demokratisk-dialog-skal-sikre-civile-rettigheder/
https://dfs.dk/nyheder/nyheder/demokratisk-dialog-skal-sikre-civile-rettigheder/
https://www.nyteuropa.dk/post/efter-worldpride-kampen-for-lgbtqi-rettigheder-fortsætter
https://www.nyteuropa.dk/post/efter-worldpride-kampen-for-lgbtqi-rettigheder-fortsætter
https://magasineteuropa.dk/eu-maa-ikke-lade-civilsamfundet-vaere-alene-i-kampen-mod-det-illiberale-projekt-i-polen-og-ungarn/
https://magasineteuropa.dk/eu-maa-ikke-lade-civilsamfundet-vaere-alene-i-kampen-mod-det-illiberale-projekt-i-polen-og-ungarn/
https://www.nyteuropa.dk/post/state-of-the-eu-unionens-muskler-skal-styrkes-i-en-splittet-verden
https://www.nyteuropa.dk/post/state-of-the-eu-unionens-muskler-skal-styrkes-i-en-splittet-verden
https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/lektor-afghanistan-kollaps-understreger-behovet-for-akut-fornyelse-af-dansk-udenrigspolitik
https://www.altinget.dk/forsvar/artikel/lektor-afghanistan-kollaps-understreger-behovet-for-akut-fornyelse-af-dansk-udenrigspolitik
https://www.altinget.dk/eu/artikel/nyt-europa-debatten-om-eu-forbeholdene-skygger-for-vigtigere-emner
https://www.altinget.dk/eu/artikel/nyt-europa-debatten-om-eu-forbeholdene-skygger-for-vigtigere-emner
https://www.nyteuropa.dk/post/eu-deforestation-law-cannot-afford-to-lower-level-of-ambition
https://www.nyteuropa.dk/post/eu-deforestation-law-cannot-afford-to-lower-level-of-ambition
https://www.nyteuropa.dk/post/update-p%C3%A5-together4forest
https://www.altinget.dk/eu/artikel/nyt-europa-medlemmer-eus-loendirektiv-er-et-socialt-trumfkort-og-ikke-en-trussel-mod-den-danske-model
https://www.altinget.dk/eu/artikel/nyt-europa-medlemmer-eus-loendirektiv-er-et-socialt-trumfkort-og-ikke-en-trussel-mod-den-danske-model
https://nordsoeposten.dk/vraa-hoejskole-danner-rammen-for-en-ny-podcast-satsning-fra-organisationen-nyt-europa/
https://nordsoeposten.dk/vraa-hoejskole-danner-rammen-for-en-ny-podcast-satsning-fra-organisationen-nyt-europa/
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*Alle indlæg kan findes på Nyt Europas hjemmeside. 

Se eksempler på deling af oplysningskampagner, indlæg på sociale medier: 

Facebook: 
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Instagram 
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Kampagnevideoer:  

- 2. marts. ligestillingskampagne https://fb.watch/bseG-7KaU-/  

- 2. marts. Ligestillingskampagne 

https://www.facebook.com/watch/?v=160738842533984  

- 5. marts. Ligestillingskampagne https://fb.watch/bseJJtC3rc/  

- 11. marts. LGBTIQ frie zoner nej tak. 

https://www.facebook.com/watch/?v=2762733713977811  

- 9. maj. Konferencen om Europas fremtid: https://youtu.be/SJTutL8Ht-A  

- 4. juni. Kampagne med Rasmus Prehn om EU’s skovforordning 
https://www.facebook.com/watch/?v=226130542362432 

- 9 september. World pride recap 

https://www.youtube.com/watch?v=5nlOiauAPxw&t=2s   

- 29. november. Kampagnevideo med Benjamin Abana fra Danmarks bedste 

portrætmaler om EU’s charter for fundamentale rettigheder. 

https://www.facebook.com/nyteuropa.org/videos/325394709122292/     

- 2. december. Kampagne om charteret for fundamentale rettigheder med giver aways. 

https://www.facebook.com/watch/?v=578716503202904    

https://fb.watch/bseG-7KaU-/
https://www.facebook.com/watch/?v=160738842533984
https://fb.watch/bseJJtC3rc/
https://www.facebook.com/watch/?v=2762733713977811
https://youtu.be/SJTutL8Ht-A
https://www.facebook.com/watch/?v=226130542362432
https://www.youtube.com/watch?v=5nlOiauAPxw&t=2s
https://www.facebook.com/nyteuropa.org/videos/325394709122292/
https://www.facebook.com/watch/?v=578716503202904
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Hvordan blev aktiviteten 

gennemført – herunder hvem 

har været samarbejdspartner 

Kampagneaktiviteterne har også i 2021, som følge af Covid-19, haft et fokus på at nå ud med 

budskaberne gennem aviser og online platforme. Herunder hjemmeside, nyhedsbreve og sociale 

medier og ikke på samme måde som tidligere med face-to-face kampagne. 

- Indlæg og artikler i pressen inden for emnerne tilsat et stærkt fokus på Covid-19, 

genopretningspakker og det kommende syvårige budget, ligestilling og civic space.  

- Informative opslag på sociale medier om emnerne (Facebook, instagram, tv, twitter, 

blog, online medier – hashtags mm.) 

- Produktion og deling af grafiske materialer og videoer til kampagne på sociale medier  

- Konferencer (omtalt i aktivitet 1) 

En stor del af vores online kampagne aktiviteter, herunder grafik og video på sociale medier, blev 

gennemført i samarbejde med vores danske og Europæiske partnere fra European civic forum, 

gennem SDG-watch Europe eller gennem store grønne NGO-fællesskaber og arbejdsmarkeds 

partnere.  

Indlæg blev skrevet i samarbejde mellem afsender, sekretariatet og hængt op på aktuelle 

diskussioner i samfundet, som Covid-19, genopretning og andet. Derudover er der skrevet 

debatindlæg i fællesskab med andre organisationer som Oxfam IBIS, Globalt fokus, 

Mellemfolkelig Samvirke, Verdens skove, Greenpeace, Landbrug & Fødevare osv.  

Hvordan blev aktiviteten 

markedsført – har I bl.a. 

forsøgt med nye 

formidlingsformer og/ eller 

kommunikationskanaler 

Overordnet set blev vores kampagneaktiviteter, som beskrevet, markedsført via onlineplatforme, 

hjemmeside, nyhedsbreve, samt via net-medier og mere klassiske medier. Kampagnerne har det 

formål at nå bredere ud i den danske befolkning gennem EU-oplysning, end dem der deltager i et 

event. Vi har ikke testet nye former af i 2021 men holdt os til det som vi kunne se, havde en 

mulighed for at virker under Corona forhold.  

Vi har igen i 2021 i så stort omfang som muligt strømlinet vores indsatser fra de forskellige 

aktiviteter, så når vi afholder et ligestillingsevent i forbindelse med 8. marts, så er det også i den 

periode vi implementerer vores ligestillingskampagne og samtidig med vores genopretnings 

arrangementer afholdte vi også kampagne om genopretningsplanen, som vist med de grønne 

grafikker ovenfor.  

Hvor mange deltagere/ 

brugere har oplevet 

aktiviteten (evt. anslået antal) 

I år har vi med vores kampagnemæssige tiltag haft et samlet reach på 265.700 fordelt og målt på 

vores forskellige platforme, som Facebook, hjemmeside, YouTube, twitter, LinkedIn, instagram 

osv. og inklusiv de 8 kampagnevideoer.  

Yderligere har vi haft et totalt på 46 indspark/indlæg, hvor mange både har været trykt i pressen, 

både lokalaviser såvel som nationale aviser og alle bragt på vores hjemmeside. I pressen har vi på 

baggrund af offentligt tilgængelige læsertal lavet vurdering af et ugestal på 2.639.177 læsere, vi 

kan desværre ikke blive mere præcise, da avisernes offentlige tal ikke er mere præcise.    

På en skala fra 1 (dårligst) til 

5 (bedst) – blev resultatet en 

succes? Vil I gentage 

aktiviteten? Hvad skal evt. 

ændres? 

4  

Vi vurderer indsatsen til et 4 tal, fordi der stadig er udfordringer med reach gennem vores sociale 

medier, og vi skal til at overveje hvordan vi kan udvide vores reach igen. Dog har vi lykkedes med 

nye partnerskaber i debatten om den danske genopretningsplan, været mere konsistente med 

kampagnernes kommunikation og samlede grafiske udtryk og lavet flere sammenhængende 

kampagner.  
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Aktivitet 7 
Kampagner og 

aktivisme  

Udfyld afrapportering herunder 

Vi vil i 2022 helt sikkert forsøge at gentage metoden fra genopretningspakke kampagnen, hvor vi 

gik i dybden med Europæisk genopretning gennem en lang periode og med inputs fra mange 

forskellige stakeholders og politikere, samtidig med at vi gennemfører det i relation til vores 

arrangementer. 

 

Aktivitet 8  
Hvad er Bruxelles? 

Udfyld afrapportering herunder 

Beskrivelse af aktiviteten – 

herunder målgruppen 

Grundet Covid har det ikke været muligt i første halvår af 2021 at rejse til Bruxelles. Derfor valgte 

vi i 2021 at prioritere at fortælle historien om, hvad Bruxelles også er ved at give danskerne 

muligheden for at møde forskellige interessante politikere og interessenter, som arbejder med 

LGBTIQ+ rettigheder i relation til Bruxelles og EU efter dialog med Europa-Nævnet. 

Som nævnt i aktivitet 1, så har vi til Copenhagen World Pride 2021 deltaget i Democracy Festival 

1:1 på Halmtorvet 11. Her har vi i samarbejde med vores europæiske partnere i European Public 

Sphere, der medbragte deres Demokrati Dome, afholdt en lang række debatter, der satte fokus 

på det europæiske civilsamfund.  

Der er ingen tvivl om, at arrangementerne og deltagelsen har være oplevet af over 1000 

deltagere. Alene ved de flere tusind der var på pladsen i løbet af demokratifestivallen, men også 

på sociale medier. 

Nedenfor optræder de afholdt events under paraplyen ”Hvad er Bruxelles”. 

57 stories på instagram om aktiviteten kan findes her: 

https://www.instagram.com/stories/highlights/17936863330595162/  

August 

 

 Fysisk: WorldPride 1:1 Democracy Festival: Dialog med beslutningstagere – 17. 

august, oplæg og diskussion med Alexander Grandt Petersen (CEVEA) og Karen 

Melchior (RV, MEP) om, hvilke politiske tiltag der er nødvendige for at sikre et 

indkluderende og demokratisk Europa. Moderator Julie Rosenkilde (sekretariatsleder i 

Nyt Europa)  

 Fysisk: WorldPride 1:1 Democracy Festival: Debat med Forbidden Colours og Strajk 

Kobiet – 18. august, debat om LGBTIQ-rettigheder i Europa, kvindebevægelsen i Polen 

og Europæiske værdier med Kasia Arndt (Strajk Kobiet) og Remy Bonno (Forbidden 

Colours Bruxelles kontor). Moderator: Mads Hvid (Bestyrelsesmedlem i Nyt Europa).  

 Fysisk: WorldPride 1:1 Democracy Festival: Banko i Regnbuens Farver – 16. august, 

rettigheds-Banko om, hvordan LGBTIQ-personer har det i EU-medlemslande, og hvad 

EU gør for at forbedre forholdene. Samarbejdspartner: Europa-Parlamentets Kontor i 

Danmark  

 Fysisk: WorldPride 1:1 Democracy Festival: Dialog med beslutningstagere – 19. 

august, debat og samtale med Kira Marie Peter-Hansen (SF, MEP) og Nadège Defrère 

(kontorchef for non-discrimination i EU JUST) om Europæiske institutioner og arbejdet 

med LGBTIQ-rettigheder. Moderator: Marek Azoulay (Bestyrelsesmedlem i Nyt Europa)  

 Fysisk: WorldPride 1:1 Democracy Festival: Minoritets- og LGBTIQ-rettigheder i 

Europa – 19. august, paneldebat om etniske, nationale og seksuelle minoriteter i 

https://www.instagram.com/stories/highlights/17936863330595162/
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Aktivitet 8  
Hvad er Bruxelles? 

Udfyld afrapportering herunder 

Europa med stedfortrædende Ambassadør for den Tyske Ambassade i Danmark 

Joachim Bleicker og Nadège Defrère (kontorchef for non-discrimination i EU JUST). 

Moderator: Marek Azoulay (Bestyrelsesmedlem i Nyt Europa).  

Målgruppe:  

Ved at deltage i WorldPride i 6 dage til 1:1 Democracy Festival er vi nået ud til en gruppe borgere, 

der normalt ikke beskæftiger sig med EU-spørgsmål. Til WorldPride bidrog Nyt Europa med et EU-

perspektiv på LGBTIQ- og minoritetsrettigheder, og vi havde i alt omtrent 270 deltagere i vores 

arrangementer mellem 0-65 år (afrapporteret både i aktivitet 1 og her i 8, delt op og således ikke 

dobbelt rapporteret). Her bidrog vi til den danske folkeoplysning om EU, hvor både danske og 

Europæiske politikere og civilsamfundsrepræsentanter oplyste danskere om EU-institutioners og 

EU-medlemslandes arbejde med minoritetsrettigheder og demokratiets tilstand i EU og Europa. 

Det var blandt andet muligt at møde EU’s ligestillingskommissær til en kort samtale.  

Hvordan blev aktiviteten 

gennemført – herunder hvem 

har været samarbejdspartner 

Partnerskaber og samarbejde 

I planlægningen og eksekveringen af Nyt Europas deltagelse i WorldPride har vi samarbejdet med 

vores tyske partnerorganisation Democracy International om det europæiske projekt 

REMEMBER, som vi afholdt med et fokus på LGBTIQ-rettigheder, menneskerettigheder og 

demokrati. Vi har derudover etableret en ny relation til Copenhagen 2021, som vi har 

samarbejdet med i koordineringen af vores 23 arrangementer (nogle beskrevet i aktivitet 1) til 1:1 

Democracy Festival under WorldPride, hvor vi har bidraget med et EU-perspektiv til festivalen.  

Hvordan blev aktiviteten 

markedsført – har I bl.a. 

forsøgt med nye 

formidlingsformer og/ eller 

kommunikationskanaler 

Arrangementer er blevet annonceret i Nyt Europas nyhedsbrev og på Nyt Europas hjemmeside. 

På samme måde er alle arrangementer været åbne for udefrakommende deltagere, blevet 

offentliggjort på Facebook som begivenheder og ofte boostet. Til arrangementer hvor Nyt Europa 

har samarbejdet, er alle partnere blevet listet som medarrangører af Facebook-begivenheden og 

ligeledes har de delt det på deres hjemmesider, for at nå alle partneres følgere. Begivenheder er 

både blevet delt offentligt, nævnt gennem links og grafikker i opslag på Facebook, og boostet for 

at nå bredere målgrupper. Desuden er arrangementer blevet dokumenteret gennem billed- og 

videomateriale, som vi har uploadet på sociale medier og delt med vores følgere, både før, under 

og efter arrangementet.  

Printede programmer med Nyt Europas arrangementer er blevet delt ud i København i ugerne op 

til WorldPride. Og ligeledes har de kunne ses hos vores forskellige partnere og i den officielle 

Copenhagen 2021 pride app.  

1:1 Democracy Festival at Copenhagen 2021 | Facebook 

European Public Sphere | Facebook 

Copenhagen WorldPride: Debat, banko og workshop i regnbuens farver | Nyheder / 

Arrangementer | Europa - Parlamentet Kontoret i Danmark 

Europa-Parlamentet i Danmark | Facebook Se under tidligere events 

Se de 6 bedste events under Copenhagen Pride 2021 - ALT.dk Vores Demokrati ”Dome” er 

beskrevet og der er link til arrangementerne.  

https://www.facebook.com/Copenhagen2021DemocracyFestival/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/EuropeanPublicSphere/events/?ref=page_internal
https://www.europarl.europa.eu/denmark/da/nyheder-arrangementer/copenhagen-worldpride-debat-banko-og-workshop-i-regnbuens-farver
https://www.europarl.europa.eu/denmark/da/nyheder-arrangementer/copenhagen-worldpride-debat-banko-og-workshop-i-regnbuens-farver
https://www.facebook.com/epidanmark/events/?ref=page_internal
https://www.alt.dk/artikler/bedste-pride-events
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Aktivitet 8  
Hvad er Bruxelles? 

Udfyld afrapportering herunder 

 

Reach med denne poste 2652. - 

https://www.facebook.com/nyteuropa.org/posts/10159395310539851  

 

 

  

https://www.facebook.com/nyteuropa.org/posts/10159395310539851
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Aktivitet 8  
Hvad er Bruxelles? 

Udfyld afrapportering herunder 

 
EU’s ligestillingskommissær kiggede også forbi pladsen og Nyt Europas Dome. 

Hvor mange deltagere/ 

brugere har oplevet 

aktiviteten (evt. anslået antal) 

Der var flere tusind deltagere forbi 1:1 democracy festival, der havde mulighed for at møde de 

internationale gæster, herunder EU’s ligestillingskommissær, Helena Dalli, danske og 

udenlandske politikere. Det er vanskeligt at estimere sig frem til et præcist tal, der besøgte vores 

dome, hvor det som Kommissæren var muligt at tage billeder med aktivistiske skilte og orientere 

sig i eller modtage vores informationsmateriale om EU. Men vi havde både mere intime events i 

domen, samt var fysisk til stede i en hel uge, hvor flere tusinde mennesker kom forbi og snakkede 

om hvad EU gør på LGBT+, demokrati og ligestillingsområdet.  

Udover den fysiske tilstedeværelse, har vi i løbet af ugen været meget til stede på de sociale 

medier, med post, her er vores reach samlet på 11.818 personer. Derudover har vi ikke kunne 

måle på det reach som de politiske profiler og private personers sociale medier har genereret ved 

at være ved vores aktiviteter og taget billeder med vores skilte.  

På en skala fra 1 (dårligst) til 

5 (bedst) – blev resultatet en 

succes? Vil I gentage 

aktiviteten? Hvad skal evt. 

ændres? 

5. Vi oplever, at vi har styrket vores relationer og netværk igennem arbejdet med vores 

arrangementer, og samtidigt har formet nye, værdifulde partnerskaber rundt i Europa. 

Geografisk ift. deltagere har programmet været meget bredt med EU i fokus, og vi vurderer, at vi 

har nået eksisterende og nye målgrupper. Vi oplever specifikt, at vi er lykkedes med at sætte 

fokus på europæiske vinkler på LGBTIQ- og minoritetsrettigheder.  
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