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Kort rapport om forløbet: Vi havde ansøgt om at afholde 3 fejringer af 50-året. En i 

Odense, Århus og København. Grundet afstemningen om 

forsvarsforbeholdet, mødte vi dog udfordringer i at skaffe 

opbakning hos partierne. Derfor endte vi med at måtte aflyse 

fejringerne i Århus og Odense. Vi afholdt fejringen i 

København den 28. maj. Ud over Europabevægelsen deltog 

Volt Danmark, Rød-Grøn Ungdom/Enhedslisten og 

Fagbevægelsen mod EU med egne telte, hvor de stod med 

materiale de delte ud til borgerne. SF og Radikale stod for 

afholdelsen af et arrangement hver. Da afholdelsen fandt sted 

lige inden afstemningen om forsvarsforbeholdet, blev dette 

det gennemgående tema for debatterne og brandtalerne. For 

at holde temaet, blev teltet pyntet med balloner og en 

æresport, med et skilt der symboliserede 50-årets markering.  

 

Der blev i alt afholdt fem debatter, fem brandtaler af 

politikere, en EU-tip-en--13'er quiz, deltagelse af tre andre 

organisationer der delte materiale ud og snakkede med 

borgere. Det vil sige, at der var 14 arrangementer i alt.  

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør 

mål og beskriv 

opfyldelsen. 

Eftersom to af fejringerne blev aflyst, kan vi kun afrapportere 

for det enkelte event. I København havde vi XX antal borgere 

der deltog i debatter, lyttede til brandtaler og som 

engagerede sig i samtaler med Europabevægelsen og de 

andre organisationer. Da der ikke var givet støtte fra Europa-

Nævnets side af til underholdning og musik, blev vores input 

til denne del en tip-en-13’er quiz. Europabevægelsen uddelte 

det informationsmateriale vi havde produceret til lejligheden.  

 

Vi har afhold 14 aktiviteter i alt, hvoraf 10 af dem var 

debatskabende.  

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det 

europæiske fællesskab 

(EU)? 

Borgerne blev engageret i samtaler om EU, 50-året og 
forsvarsforbeholdet, og de fik alle tilbudt skriftligt materiale om dette. 
Borgerne havde mulighed for at engagere sig i debatterne, 
brandtalerne, med de organisationer der deltog, med politikerne og 
med Europabevægelsen. 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

Volt Europa, Folkebevægelsen mod EU, Rød/Grøn Ungdom, 

SF, Radikale 

 



   

 

C1: Arrangementer m.v. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal arrangementer? ét stor arrangement lørdag den 28. maj i København, hvor 

der var 14 aktiviteter.  

Oplægsholdere/debattører 

mv Brandtaler: Mads Samsing (Næstformand i Europabevægelsen), 
Susanna Dyre-Greensite (Folkebevægelsen mod EU), Rasmus 
Nordqvist (SF), Jan Kristoffersen (Å), Henrik Møller (S)  
 
Deltagere i debatter: Johan Moesgaard Andersen (Dansk Metal), 
Søren Becher (3F København), Niels Jespersen (PIO), Kira Marie-Peter 
Hansen (SF), Katarine Ammitzbøll (K), Susanna Dyre-Greensite 
(Folkebevægelsen mod EU), Selma Bogø (Enhedslisten), Lars Werge 
(S), Cille Hald Egholm (V), Selma Bolø (EL), Jakob Konrad Kjeldsen 
Wind (EUD), Sigrig Friis Proschowsky (RV), Alexander Nielsen (Volt 
DK), Jan Kristoffersen (Å) 

Deltagerantal (evt. 

skønnet) 

500 

Deltagergebyr?  0 kr. 

Hvorledes blev 

arrangementet annonceret 

Via Facebook, egen hjemmeside og nyhedsbrev til 

medlemmer 

Hvor blev arrangementet 

afholdt? 

Rådhuspladsen, København 
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