
Vi kan også klart anbefale...

Nyt Magasin – EU InSight
EU InSight er navnet på et EU-oplysende 
magasin, som er ved at blive planlagt af en 
frivillig redaktionsgruppe i Odense. Vores 
ambition er at skabe et pro-europæisk ma-
gasin, som trækker i modsat retning af den 
udbredte EU-modstand og uvished om 
fremtiden, der senest har skabt grobund 
for Brexit.

Magasinet vil ikke kun være en plads 
for ”argumenter for EU”. I stedet vil vi 
beskrive EU-politik på en jordnær og bor-
gerrettet måde, som adskiller sig fra den 
traditionelle ”ja eller nej”-holdning, der 
normalt præger mediernes EU-dækning.

Det første magasin forventes at komme i 
løbet af efteråret. Det bliver til i samarbej-
de med de foreninger, som her beskrives 
på midtersiderne.

På længere sigt vil vi gerne kunne distri-
buere magasinet til alle interesserede ud-
dannelsesinstitutioner, biblioteker eller 
virksomheder.

Hvis du mener, det er vigtigt med et stær-
kere EU, og vil bidrage til vores oplysnings-
arbejde, kan du være med til at forme EU 
InSight ved at skrive til vores mailadresse:
info@euinsight.dk. 

Bideo  BIDEO.DK
Dansk videoportal med tv-programmer/videoer om Europa og EU.

EU-skolen  EUSKOLEN.DK
Undervisningsside for folkeskolens ældste klasser, udviklet af Europabevægelsen.

EUobserver  EUOBSERVER.COM
Engelsksproget nyhedsside om EU-politik med fokus på bl.a.
borgerrettigheder, demokrati og gennemsigtighed i EU-systemet.

EurActiv / BlogActiv  EURACTIV.COM
Uafh ængig fl ersproget blog/nyhedsportal, som bringer nyheder og analyser
om alt, hvad der handler om EU og EU-relaterede emner i dagligdagen.

EuroparlTV  UAT.EUROPARLTV.TWOFOURDIGITAL.NET/DA/HOME.ASPX
Europa-Parlamentets videoportal med information om aktuelle politiske emner.

Eutropolis  SOUNDCLOUD.COM/EUTROPOLIS
Udgiver korte og professionelle podcasts om EU- og Europapolitiske emner.

Folketingets EU-oplysning     EU-OPLYSNINGEN.DK 
EU-oplysningen tilbyder store mængder information om, hvordan
EU er opbygget og fungerer, i mange tilfælde opstillet som FAQs.

Magasinet Europa  MAGASINETEUROPA.DK
Bredt udvalg af nyheder fra Europa, både politiske og kulturelle.
 
Magasinet rØST - internetmagasin om Østeuropa  MAGASINETROEST.DK
Nyhedsstof om aktuelle politiske emner i Østeuropa, inkl. Tyrkiet, Kaukasus og Rusland.

Point Of View International  POV.INTERNATIONAL/CATEGORY/EU
Ambitiøs og veldesignet nyheds/blogside om international politik.
Har en særlig sektion til EU-politik.

POLITICO Europe  POLITICO.EU
Nyhedsmagasin med fokus på EU-politik. Bringer løbende nyhedsstof og længere
analyser samt tænketankslignende rapporter om bestemte politiske emner.

VoteWatch Europe  VOTEWATCH.EU
Tværnational NGO, der dækker den aktuelle udvikling og politiske debat i EU’s
institutioner. Hjemmesiden bringer nyheder og analyser og er meget informativ.

INFO@EUINSIGHT.DK
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Europabevægelsen

Europæisk Ungdom Europe Direct Odense

Europaforum
Europaforum er en blog- og debatside om 
EU-politik. Vi har etableret os med en selv-
stændig redaktionsforening i 2016. 

Vores ambition er at styrke en off entlig de-
bat om EU-politik, der tager udgangspunkt 
i, at EU er en integreret del af det danske 
demokrati og derfor en naturlig kampplads 
for forskellige politiske holdninger.

Vi vil især bringe EU-politiske artikler og ana-
lyser med fokus på, hvordan den enkelte 
borger selv kan få indfl ydelse i det politiske 

system, og konfl ikter 
mellem modsatrettede 
politiske visioner. 

Lige nu er vi ved at skabe et netværk af frivil-
lige skribenter til siden.

Hvis du deler vores grundlag og har lyst til at 
bidrage med analyser og meninger om EU-
politiske emner, så tøv ikke med at kontakte 
os via Facebook,
redaktion@europaforum.dk
eller tlf. 25 85 29 12.

EURO.DK

Europæisk Ungdom Syddanmark er en 
tværpolitisk forening, som arbejder for at 
øge forståelsen og interessen for Den Eu-
ropæiske Union blandt unge i Danmark. 
Vi har base i Odense og Sønderborg, hvor 
størstedelen af vores medlemsaktiviter fo-
regår.

Organisationen er drevet af unge og organi-
sationens aktiviteter bliver for størstedelens 
vedkommende til på basis af en ulønnet ind-
sats fra medlemmernes side. Aktiviteterne 
er alt fra kurser og debatarrangementer 
over studieture til en aktiv læserbrevspro-
duktion – der er stor fokus på faglighed, 
men frem for alt det sociale aspekt.

Politisk spænder medlemmerne vidt på 
den politiske venstre-højre skala, ligesom vi 
repræsenterer alt fra skeptiske EU-tilhæn-
gere til føderalister. Fælles er dog, at vi alle 
tror på, at det europæiske samarbejde er 
nødvendigt for at kunne løse mange af nu-
tidens globale problemer.

Som medlem af Europæisk Ungdom bliver 
man en del af et fælleskab hvor der både er 
plads til dybsindige politiske diskussioner 
og debatter, samt sociale relationer. Vi er 
en stor gruppe unge politisk interesserede 
og der er altid plads til en til!

EUBEV.DK/FYN

Europabevægelsen er en tværpolitisk græs-
rodsorganisation, som både støtter det 
overstatslige samarbejde i EU og et dansk 
EU-medlemsskab uden forbehold.

Vores pro-europæiske tilgang betyder langt 
fra, at vi er enige om alle dele af den konkre-
te EU-politik. Til gengæld har vi det fælles 
udgangspunkt, at EU er og bør være en 
naturlig del af demokratiet. I Danmark såvel 
som i Europa. 

Europabevægelsen på Fyn er den fynske 
afdeling af Den Danske Europabevægelse. 

Vi holder cafémøder i Odense hver måned, 
hvor vi drøfter aktuelle EU-emner og plan-
lægger vores aktiviteter. Vi kan også godt 
lide at diskutere mere overordnede emner, 
såsom føderalisme, europæisk identitet og 
hvordan EU kan gøres mere demokratisk.

Hold øje med vores mange debatmøder 
rundt omkring på Fyn. Her tager vi fat i både 
rent politiske emner og de kulturelle forhold 
og forskelle rundt omkring i Europa.

Hvis du vil støtte Europabevægelsen, kan 
du blive medlem for 200 kr. om året. EUROPAFORUM.DK

r

Vi hjælper dig med at fi nde svar på: dine EU-
rettigheder, tilskud og uddannelse i Europa. 
Vi får tilskud fra EU-Kommissionen til at op-
lyse borgerne om fakta, love og dokumen-
ter. 

Men vores mål er også at stimulere til eu-
ropæisk tænkning ved at afh olde en række 
debatarrangementer – hvor også den kri-
tiske nejside bliver hørt.

Vi ønsker en åben debat om EUs fremtid og 
organisering. Vi vil gerne samarbejde med 
andre foreninger og organisationer om fæl-

les arrangementer.

Du kan følge med i vo-
res tilbud ved at tilmel-
de dig Europe Direct nyhedsbrevet på
www.odensebib.dk/eu eller kontakte
Anne-Mette Jakobsen på email: 
amk@odense.dk – det hele er gratis.

Vil du vide mere om Europe Direct Odense – 
så kontakt venligst Tom Meisner Pedersen, 
daglig ansvarlig, på email: tmp@odense.dk
eller på mobil 21 29 10 61.
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