
   

 

Rapportskema 
Tilskudsmodtager:  Take Initiative 

Journalnr.:  EUF100.2022-0062  
Bevilget tilskud: 140.000 

Projektets titel: Nye Stemmer Stemmer også 

Startdato: 05-apr 

Slutdato: 01-jun 

Kort rapport om forløbet: Projektet omfattede en pjece der husstandsomdeltes på 

Nørrebro, med opfordring til at stemme. Herudover indeholdt 

projektet et offentligt arrangement afholdt d. 21, maj 2022 

med debat og underholdning. 

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør 

mål og beskriv 

opfyldelsen. 

Det oprindelige mål var at husstandsomdele ca. 40.000 

pjecer det viste sig imidlertid ikke at kunne nås, så vi 

reducerede antallet af pjecer til 20.000. Det gennemførte 

debatarrangement foreløb planmæssigt med to debatrunder 

med repræsentanter for både ja- og nej-sigere. 

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det 

europæiske fællesskab 

(EU)? 

I den husstandsomdelte folder var der opfordring til at 

stemme til folkeafstemningen, med soundbites fra unge fra 

kvarteret. På selve dagen var der to debatter, en for "de 

voksne" og en for de "de unge", hvor unge politikere 

debatterede afstemningen. Vi er nået ud til en meget bred 

målgruppe, der normalt ikke vil være interesseret i EU 

spørgsmål. 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

Foreningen samarbejdede med "et sted på Nørrebro", der er 

et lokale beboere i Rantzausgade, FRAK, Ressourcecenter 

ydre Nørrebro, der alle bidrag in-kind. 

 

Arrangement 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal arrangementer? 1 

Oplægsholdere/debattører 

mv 

Socialdemokratiet: Lars Aslan Rasmussen 

Folkebevægelsen mod EU: Susanna Dyre-Greensite 

Det Konservative Folkeparti: Katarina Amnitzbøll 

Europabevægelsen 

Nej til Oprustning: Lars Bo Petersen 

Spørgsmål fra ”Unge fra Nørrebro” I anden runde af eventen 

var der debat med: Ungdomspanel – hvorfor skal vi bruge 

demokratiet? 

Socialistisk Folkepartis Ungdom: Alexander Blavnsfeldt 

Socialistisk Ungdomsfront: Oliver William James 

Venstres Ungdom: Mathias Rinaldo 

Spørgsmål fra ”Unge på Nørrebro” 

Deltagerantal (evt. 

skønnet) 

2000 

Deltagergebyr?  0 

Hvorledes blev 

arrangementet annonceret 

Husstandsomdelt pjece 20.000 stk. 500 plakater fordelt i 

kvarteret samt 3 bannere der hang i kvarteret - Facebook 

event samt deling via bl.a. Nørrebro Lokaludvalg 



   

 

Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hvor blev arrangementet 

afholdt? 

Arrangementet blev afholdt i Nørrebroparken, Nørrebro 

København 
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