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Beretning fra Ungdomsudvalget 2018 1 

Udvalget består af: Alexander Tang, Ann-Selena Cailloux, Niels Jørgen Bæk Paulsen (ansvarsperson) 2 

og Susanna Dyre-Greensite 3 

Udvalget har holdt 6 møder. 4 

Om ungdomsudvalget 5 

Ungdomsudvalget blev dannet af den afgående landsledelse. Udvalgets formål er at styrke 6 

ungdomsarbejdet i Folkebevægelsen mod EU. 7 

Film- og debataftener 8 

Ungdomsudvalget har, i samarbejde med sekretariaterne, afholdt tre filmaftener. De EU-relaterede 9 

film blev ved hver anledning indledt af en ekspert inden for det område, filmen handlede om. 10 

Filmene blev efterfulgt at uformel debat. Filmaftnernes temaer var: 11 

 Mangel på demokrati i EU med indledning af Rina Ronja Kari 12 

 Lobbyisme i EU med indledning af Kenneth Haar fra Corporate Europe Observatory 13 

 EU og Vestsahara med indledning af Julie Arrildt fra Afrika Kontakt 14 

Tur til Bruxelles 15 

Filmaftenerne mobiliserede flere unge til at blive aktive i Folkebevægelsen mod EU. Deltagere fra 16 

filmaftenerne og nogle nye ansigter tog på studietur til Bruxelles i maj for at lære mere om, hvorfor 17 

det giver mening at være aktiv EU-modstander. Vi var 12 afsted. Under turen hørte vi oplæg fra 18 

medlemmer og ansatte fra vores parlamentariske gruppe GUE/NGL, herunder Rina Ronja Kari og 19 

Allan Vesterlund fra Folkebevægelsen. Vi var også på “lobby safari”, hvor vi blev vist rundt i Bruxelles 20 

lobby-kvarter, og på byvandring, hvor vi så mere af Bruxelles (herunder belgisk øl og belgisk 21 

chokolade). 22 

Folkemøder 23 

Repræsentanter fra Ungdomsudvalget var også til stede under Folkemødet på Bornholm, hvor vi bl.a. 24 

afholdt en quiz for unge. Vi var desuden til stede under Ungdommens Folkemøde i Valby, hvor vi fik 25 

talt med mange gymnasieelever og holdt events med Rina Ronja Kari og norske Ungdom mot EU.  26 

Internationale kontakter 27 

Vi har derudover holdt kontakten med Ungdom mot EU ved at deltage i deres sommerlejr i Eina i 28 

Norge. Repræsentanter fra ungdomsudvalget deltog endvidere på en international 29 

ungdomskonference i Irland arrangeret af Sinn Fein fra GUE/NGL-gruppen. Her holdt vi oplæg om 30 

retsforbeholdet og deltog i politiske workshops og debat. 31 
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Sociale medier + fremtid 32 

Facebook siden for unge i Folkebevægelsen mod EU har skiftet navn fra “Tid til Handling” til 33 

“Ungdom mod EU”. Dette reflekterer vores arbejde hen imod en egentlig ungdomsorganisation frem 34 

for et løst netværk. Ungdom mod EU, et resultat af Ungdomsudvalget og sekretariaternes indsats, 35 

holder opstartsmøde i slutningen af november.  36 


