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HER fØLgER RoPAS ÅRSRAPPoRT foR 2016 og 
EN koRT SkiTSE ovER, HvAD vi HAR foR i 2017:

- Vi har sammen med Folkebevægelsen deltaget i Ungdommens Fol-
kemøde.

- Vi har produceret til vores facebookside.

-  Vi har desginet og trykt ROPA tanktops med et ”provokerende” ud-
tryk til distribution

- Vi har produceret en artikel, der emnemæssigt passer til vores tank-
tops.  Læs den evt. her: kortlink.dk/pq7g

- Vi har haft en artikel i Friktionmagasin. 
Læs den evt. her: kortlink.dk/pq7d

- Vi har fået en ny ”afdeling” i Sønderjylland – SYD ROPA.

- Vi havde aktivister fra ROPA med til folkemødet og til Folkebevægel-
sens landsmøde, hvor vi også holdt en tale.

- Vores møder i 2016 har taget en lidt anden form, og vi afholder såle-
des flere  og flere ”kreative” møder, hvor vi producerer materiale i form 
af tekst,  billeder, video etc. og planlægger, hvordan dette kan bruges.

- Vi fik bevilliget 23.000 fra EU-nævnets pulje C til bl.a. at lave plaka-
ter, postkort og en kortfilm under temaet ”Fort Europa” til et  
landsdækkende fremstød . Det var dog langt fra det beløb vi havde  
ansøgt om, og da vi følte, at kvaliteten af det vi ville, ville lide under de 
nye forudsætninger, valgte vi at takke nej til pengene, for på den måde 
at have større frihed. Vi er nu i gang med, at lave en kortfilm som bliver 
helt hjemmeproduceret + et dertilhørende arrangement m. fernisering 
og efterfølgende paneldebat.

Det leder os hen til, hvad der skal ske i 2017. 

Vores første prioritet er vores filmprojekt m. arrangement. Derudover 
vil vi gerne sende nogle stykker på tur for at besøge den nye afdeling i 
Sønderjylland. Vi har tilkendegivet overfor den nye afdeling, at de har 
mulighed for at søge penge hos os, hvis de skal bruge penge til et ar-
rangement eller lignende.

Økonomien er hovedsageligt gået til:

- Tanktops
- Boost på facebook
- Hjemmesideregninger
- Frugt til møder

Vi har derfor ikke brugt hele det beløb I har stillet til vores rådighed. 

Vi vil gerne takke for jeres økonomiske opbakning og sige, at vi glæder 
os til at få lavet mere i 2017.


