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Årsberetningen er udarbejdet af Nyt Europas sekretariat og billeder er alle taget i forbindelse med Nyt Europas initiativer



Nyt Europa
Nybrogade 22, st th,
1203, København K

E-mail: nyteuropa@nyteuropa.dk 
Telefon: 60 56 69 51

 
www.nyteuropa.dk

facebook.com/nyteuropa
instagram/nyteuropa

twitter/nyteuropa
soundcloud/nyteuropa

Vi er:

en non-profit organisation der
 kæmper for et bæredygtigt

og inkluderende Europa.
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Politisk har 2019 været et begivenhedsrigt år. Valget til Europa-Parlamentet betød nye magtforhold samt 
en ny EU-Kommission. Samtidig gav Folketingsvalget os en S-regering baseret på et nyt flertal. Disse valg 
har store konsekvenser for Europa og for den politik, som skal sætte kursen i de kommende år. Euro-
pa-parlamentsvalget havde en historisk høj valgdeltagelse i Danmark, hvor især ungdommen gjorde deres: 
dels med at få valgdeltagelsen op; men også med at slå fast, at EU-valget var et klimavalg først og fremmest. 
Samme billede tegnede sig overalt i Europa, hvor valgdeltagelsen steg. Det er positivt for det europæiske 
demokrati, og samtidig var valget et udtryk for et rungende europæisk ’ja’ til EU-fællesskabet. 

I efteråret kom den nye Kommission i gang og fik blandt andet iværksat en grøn pagt, der også spejlede 
valgets tale. En ny vækststrategi bygger på visionen om, at vi i 2050 skal være CO2-neutrale og den øko-
nomiske vækst afkoblet fra ressourceanvendelsen. Vi er ikke i mål, men det er vigtige skridt i den rigtige 
retning. Flere skridt er på vej indenfor retssikkerhedsområdet, for den digitale omstilling og på det sociale 
område. Det er politiske områder vi følger tæt og selvfølgelig vil søge indflydelse på. 

Netop derfor har 2019 også været et heftigt år i Nyt Europa, hvor aktivitetsniveauet har slået alle rekorder. 
Ja, det er umuligt at remse det hele op her, men denne årsrapport vil give et billede af de aktiviteter, der 
har været omdrejningspunkt for Nyt Europa. Alle de mange aktiviteter Nyt Europa har lavet de seneste år 
har haft stor opbakning fra medlemmer og samarbejdspartnere. Det er jeg er meget taknemmelig for. Jeg 
er dybt imponeret over vores dynamiske sekretariat og de mange frivillige, som har fået tingene til at ske. 
Også tak til den aktive bestyrelse, som i sin bredde med meget rutinerede og helt grønne medlemmer, giver 
os stor værdi. 

Men en heftig sommer og efterår blev kølet kraftigt ned: Foråret 2020 kunne ingen have spået. COVID-19 
satte hele verden i bero og efterlod vidtrækkende konsekvenser - økonomisk såvel som socialt. I lyset af 
COVID-19 krisen er Nyt Europas fokus på fundamentale rettigheder og bæredygtig udvikling kun blevet 
endnu mere relevant. Overalt i Europa har vi set haste- og særlovgivninger, forsamlingsforbud og ube-
grænsede undtagelsestilstande, der sætter borgernes rettigheder under pres og forværrer allerede anti-de-
mokratiske tendenser. Det er afgørende, at vi kommer gennem denne krise på en måde, der er både socialt 
retfærdig og klima- og miljømæssigt ansvarlig. 

Sidst men ikke mindst er det tid til fremsyn. Vi kigger ind i et nyt årti, hvor vi frem mod 2030 har så uen-
deligt meget, vi skal nå, hvis verdensmålene for bæredygtig udvikling skal indfries. Derfor skal vi blandt 
andet gentænke vores økonomiske system. Det kan være med til at kickstarte en ny æra i EU, som naturlig-
vis skal være både bæredygtig og inkluderende. 

Kun sammen kan vi gøre en forskel. 

Lone Loklindt, 
 
Formand for Nyt Europa
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I nyt Europa tror vi på, at EU kan spille en central rolle i at sikre en bæredygtig verden. Det er en 
verden, hvor der er økonomisk, social og miljømæssig balance. Vi tror på et EU og en verden med 
bæredygtige demokratier, formelt såvel som uformelt. Vi står overfor globale udfordringer, og EU og 
Europa spiller en afgørende rolle for at løse disse.  
 
Vi mener, at det er afgørende, at det europæiske projekts hjerte må være bæredygtighed, så grund-
laget for borgernes gode liv, i Europa såvel som udenfor, kan fastholdes og udvikles. Det kræver et 
demokratisk EU med stærke institutioner, som kan sikre overholdelse af fælles regler, med sikring 
af alle borgernes personlige frihed, lige rettigheder og pligter, med en høj grad af deltagelse i dialog, 
offentlighed og beslutninger. EU skal derfor fortsat have et stærkt fokus på sine kerneværdier: delta-
gerdemokrati, solidaritet, bæredygtighed, fred, social retfærdighed, personlig frihed og de universel-
le menneskerettigheder - både i Europa og på globalt plan. 

Der er ingen tvivl om, at de europæiske borgere søger økonomisk, social og miljømæssig trivsel. 
Økonomisk trivsel i form af velstand for alle, med udgangspunkt i en fair distribuering af ressour-
cerne samt gode jobs. Social trivsel i form af kvalitetsstærke og inklusive offentlige ydelser samt 
promovering af kulturel diversitet og et stærkt, omsorgsfuldt civilsamfund. Miljømæssig trivsel i 
form af et sundt, naturligt miljø, som opretholder klodens liv og ressourcer. Ligeledes skal det be-
skytte vores jord, vand og luft samt give næringsrige og sunde fødevarer, der i mindst muligt omfang 
påvirker klimaet negativt. Med fokus på retfærdighed - miljømæssigt, økonomisk og socialt - vil den 
offentlige tillid til de europæiske institutioner forøges, og dette er hele kernen af et stærkt fællesskab. 
Samtidigt skal vi sikre, at beslutninger er transparente, ansvarsbevidste og inklusive, med målet om 
at komme borgerne til gode.

Nyt Europa

Nyt Europas bestyrelse bestod ved generalforsamlingen 2019 af: Lone Loklindt (formand), 
Kim Elmose (Næstformand), Britta Thomsen (Næstformand), Jakob Erle (Økonomian-
svarlig), Bjarke Vestergaard (Bestyrelsesmedlem), Medine Duvarci (Bestyrelsesmedlem), 
Clara Bendix (Bestyrelsesmedlem), Steen Gade (Bestyrelsesmedlem), Anne Mette We-
hmüller (Bestyrelsesmedlem), Søren Keldorff (Bestyrelsesmedlem), Dida Marie Hartvig 
Jørgensen (Bestyrelsesmedlem), Daniel Branislav Christensen (Bestyrelsesmedlem), Kira 
Marie Peter-Hansen (Bestyrelsesmedlem) og Mads Falkenfleth Jensen (Bestyrelsesmed-
lem).



Oplysning og debat 

2019 var et år i EU's og valgenes tegn. Euro-
pa-Parlamentsvalget d. 26. maj og den nye Kom-
missions udspil har haft en afgørende betydning 
for Nyt Europas debatarrangementer og oplys-
ningsarbejde. Med de klassiske debatter med 
kandidater og eksperter styret af en moderator, 
skabte vi over hele landet en levende diskussion 
om Danmarks rolle og drømmene om et nyt 
Parlament. Også nye debatformer, hvor direkte 
interaktion mellem publikum og debattører over 
sociale medier blev afprøvet. Med to valg, der 
faldt med et mulehår fra hinanden til Folketing 
og Parlamentet, fandt vi en synergi mellem det 
nationale og europæiske, hvor også FT kandi-
dater deltog i vores debatter.  Endeligt har vi  
besøgt skoler, cafeer,  

studenterhuse og mange andre mere 
eller mindre uformelle kultursteder, for at 
holde oplæg om EU, Europa og Verdensmå-
lene. Med debatter, hvor borgere, eksperter og 
politikere i samskabelsesprocesser fandt de kloge 
lokale løsninger, kom debatten til live i alle kroge 
af landet mellem ældre som unge.  

I alt afholdte Nyt Europa mere end 60 debatter, 
som var fordelt i hele Danmark. Derudover har 
vi i Nyt Europa arrangeret en række ambassa-
debesøg, der har givet borgere mulighed for at 
indgå i direkte dialog med forskellige europæiske 
ambassadører og repræsentationer, for at forstå 
den aktuelle politiske situation i landene og disses 
forhold til EU.
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Det ligger i Nyt Europas DNA at fremme saglig de-
bat og engagement om EU og Europa. Oplysning og 
debatarangementer er Nyt Europas hovedaktiviteter. 
vorES  fokus er at skabe meningsfuld dialog, oplysning og 
aktivisme om vigtige temaer for fællesskabet i  Europa 
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2019 bød også på mange internationale debataktivi-
ter i hele Europa. 

Som en del af projektet 'Connect Europe' afhold-
te Nyt Europa rettighedsdebatter i Amsterdam, 
Lissabon, Helsinki og Gdansk med lokale partne-
rorganisationer. Arrangementerne centrerede sig 
om EU’s charter om fundamentale rettigheder. I en 
tid med pres på retsstaten og borgeres rettigheder 
i EU's medlemsstater, er det nemlig afgørende, at 
civilsamfundsorganisationer står vagt om og viser, 
hvor vigtige vores rettigheder og dette charter er 
for Europa, vores værdier og fællesskab, gennem 
borgeroplysning.  

I starten af november tog vi, som 
en del af 'History of Optimism' 
projektet, til Berlin for at fejre 
30 året for murens fald, med et 
fokus på demokratiets udvikling i 
Europa. Vi havde, i fællesskab med 
vores tyske partner, MitOst, egne 
aktiviteter til fejringen. Til eventet, 
"Europa Rede", deltog nyvalgte 
Kommissionsformand, Ursula von 
der Leyen, med en tale om demo-
kratiets tilstand i Europa og 

hendes politiske prioriteter. Vi er meget stolte af, at 
Anna Katrine Windt Courbin fra Nyt Europa Unge 
var én ud af fire, der efterfølgende kommentererede 
på Von der Leyens tale, i et panel til det officielle 
event. Efterfølgende fik Anna mulighed for at tale 
med kansler Angela Merkel, der også deltog i mø-
det, hvor også resten af Nyt Europa Unge havde en 
snak med Kommissionsformanden. Det er initiati-
ver som disse, der skaber ejerskab for og passion om 
debatten om et bedre Europa, og er øjeblikke Nyt 
Europa fortsat stræber efter at skabe.
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Podcast er et stadigt mere populært medie, der introducerer nye lyttere til EU, Europa og Ver-
densmålene, på en let og tilgengælig måde. Med vores succes med formatet, har vi satset og 
udviklet vores podcastindsats med nye afsnit og kanaler i 2019, og vores forskellige podcasts 
er nu blevet hørt mere end 15.000 gange.

I "Eks-Kommissærernes Klub" har prominente, forhenværende danske Kommissærer for-
talt røverhistorier fra det politiske maskinrum i EU. 

"Historier om Verdensmålene" nåede alle 17 afsnit - ét for hvert mål - i 2019. Podcasten, der 
blandt andet bygger på de debatter om verdensmålene og EU vi har afholdt i hele landet, har 
også fået et højtflyvende internationalt lag. Vi fik lavet flere spændende interviews om ver-
densmålene med prominente internationale aktører som bl.a. superøkonomen Jeffery Sachs. 
Senest har vi i 2020 startet en ny kanal kaldet "Nyt fra Europa".

Resultatet af vores mange forskellige oplysningsinitiativer, debatter og podcasts, har været en bred og 
varieret debat, og et program med europæisk og globalt perspektiv. Vi har været kreative med lokati-
oner og formater, men særligt partnerskaberne med uddannelsesinstitutioner, civilsamfundsaktører 
og andre organisationer er blevet videreudviklet. Det har gjort det 
muligt for os at nå endnu længere ud i den brede befolkning. 
Og dette er vigtigt - for debatten om EU, Europa og 

verdensmålene - den skal         nemlig 
være for alle!  



nye podcasts
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Politik og analysearbejde
Viden skaber forandring! En vigtig del af Nyt Europas arbejde er politisk ideudvikling og at bidrage 
med progressive, bæredygtige og demokratiske visioner for EU og Europas fremtid. Vi har derfor stort 
fokus på at få vores tanker og analyser ud at leve, i form af læserbreve, debatter og kronikker. I 2019 
havde vi 58 indlæg i forskellige medier. Disse handlede blandt andet om skattely, klima, social bæredyg-
tighed, demokrati og fundamentale rettigheder.

Gennem European Anti-Poverty Network (EAPN) fik vi i 2019 en plads i kontaktudvalget for Europa 
2020-strategien, der har til opgave at følge den danske implementering af strategien. Finansministeriet 
og Udenrigsministeriet er værter for disse møder, og minimum en gang om året foregår det på mini-
sterniveau. Denne plads gør det muligt at få indflydelse på den siddende regerings europapolitik, og 
dernæst at have større bevågenhed over nye initiativer.

I sommeren 2019 fik vi penge fra Kommissionen til projektet ’History of Optimism’. Projektet foku-
serer på demokratiets udvikling i Europa i en historisk kontekst, og især hvilken rolle civilsamfundet 
har spillet heri. Igennem projektet har vi udarbejdet vi en rapport om, hvilken rolle civilsamfundet har 
spillet for den demokratiske udvikling i Europa siden murens fald. Gennem netværk og borgerkonfe-
rencer, arbejder vi med politiske initiativer, som vi ønsker at fremsætte for Kommissionen, Parlamentet 
og Regeringen.
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Alliancer og samarbejde
Sammen kan vi gøre den største forskel! I 2019 har Nyt Europa styrket sin rolle i det danske civilsam-
fund. Vi har fokuseret på at give de danske civilsamfundsorganisationer en større europæisk forståelse, 
og samtidig udvikle fælles europæisk debat og initiativer. Overordnet har vi styrket vores samarbejde 
med en række civilsamfundsorganisationer, danske såvel som europæiske, gennem flere af vores akti-
viteter. Ved at samarbejde med andre danske organisationer, der ikke normalt har Europa på dagsorde-
nen, har der været mulighed for at brede den offentlige debat om EU bredere ud. Vores fokus er selvføl-
gelig på bæredygtig udvikling, demokrati og menneskerettigheder i EU. 

I januar 2019 udkom Kommissionens refleksionspapir om, hvordan EU kan implementere verdensmå-
lene endeligt efter at have været længe undervejs. Den nye Kommission har i sommeren 2019 meldt 
ud, at alle kommissærer har et ansvar for implementeringen af verdensmålene, og at Det Europæiske 
Semester skal tage højde for målene. Vi har haft møder og oplæg om EU og verdensmålene blandt 
civilsamfundsorganisationer, for gøre dem og os klogere på, hvordan vi sammen kan bruge EU som et 
middel til at nå vores alle sammens mål. Vi har ligeledes skabt yderligere aktivitet og samarbejde med 
vores internationale civilsamfundspartnere i Europa. Her har fokus været at styrke deltagerdemokratiet 
på et europæisk niveau. I februar 2019 blev Nyt Europas sekretariatsleder medlem af styregruppen i 
SDG Watch Europe, der står for den overordnede koordinering af verdensmålsimplementeringen i EU. 
Denne er spredt over 100 europæiske NGO’er, og medlemskabet giver adgang til EU-beslutningstagere 
og aktører samt stærkere og mere konkret viden fra EU’s maskinrum. 



100 unge mænd og kvinder fra i alt 21 EU-lan-
de mødtes med 100 danske unge på forskellige 
danske højskoler, for at diskutere deres fælles 
drømme og håb for Europa. Projektet var et 
samarbejde mellem Højskoleforeningen, Nyt 
Europa og ti forskellige højskoler. Samarbejdet 
gjorde det muligt dels at benytte Nyt Europas 
EU-ekspertise, arrangementserfaring og net-
værk, og dels at drage fordel af højskolernes 
helt unikke undervisningsfilosofi og kapacitet, 
der skaber rum for fordybelse, dannelse og 
kritisk refleksion. De unge startede den første 
del af YEiV fordelt på ti forskellige højskoler, og 
tilbragte de sidste tre dage på den nyrenoverede 
Ungdomsø (det tidligere middelgrundsfort),  

pla-
ceret 
uden for 
Københavns 
havn, og som åbnede 
op for gæster for første gang. 

Her blev de unge samlet til to dage med debat, under-
visning, aktivisme og politikudvikling . På sidsteda-
gen formuleredes et sæt fælles politiske visioner for 
Europa i et politisk manifest, Ungdomsøen Manifesto. 
Det blev fremlagt i et hæsblende tempo til de danske 
EP-spidskandidater gennem aktivisme, oplæg og dia-
log - og under stor mediebevågenhed. Ligeledes del-
tog daværende Statsminister, Lars Løkke Rasmussen, 
og Konkurrence-Kommissær, Margrethe Vestager, på 
øens førstedag. Begge talte om vigtigheden af unges 
stemmer i debatten om EU.  De unge blev undervist 
gennem workshops, hvor de fik redskaber til at tage 
ejerskab over EU-debatten gennem tale, debatindlæg, 
aktivisme, organizing og lokalt lederskab. Dette var 
kulminationen på et projekt, der havde til formål at 
inspirere og dygtiggøre ungdommen til at konfrontere 
medier og lovgivere, med deres egne politiske visioner 
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Nyt Europas store projekt i 2019 var det 
Europæiske ungdomstopmøde, Young Europe 
is Voting (YEiV), der samlede 200 EUROPÆISKE 
UNGE i alderen 18-25, DER I FÆLLESSKAB formu-
lere DERES visioner for fremtidens europa

UNGEINITIATIV
YOUNG EUROPE IS VOTING



og stemme til 
EP valget. Én 
ting står lysende 
klart: Drømmen 
om et nyt Europa 
lever i ungdommen! 

Young Europe is Voting 
projektet blev dækket af na-
tionale og internationale medier 
og fik et reach på +40 millioner, og 
lever fortsat videre i de unges engagement 
i hele Europa. Projektet har gjort, at vi har 
fortsat arbejder med unge-initiativer i Nyt 
Europa. Første del blev planlægningen af 
turen til Bruxelles, hvor udvalgte deltage-
re fra YEiV præsenterede ’Ungdomsøen 
Manifesto’ til keystakeholders, blandt andet 
den nyvalgte næstformand for EU-kommis-
sionen, Margrethe Vestager. Dernæst deltog 
udvalgte danske unge desuden i projektet 
”History of Optimism” i Berlin, som er be-
skrevet under debat og oplysning. 
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1. Inddragelse af borgere og civilsamfund
2.2.  Lighed, ligestilling og menneskerettigheder

3.3. Velfærd og social inklusion
4.4. Ambitiøs klimaindsats

5.5. Ordentlig forvaltning af naturressourcer
6.6. Bæredygtige og sunde fødevaresystemer

7.7. Retfærdige skattesystemer
8.8. Rimelige handelsforhold
9. 9. Stærkt globalt lederskab

10.10. Human asyl- og migrationspolitik
11.11. Nødvendig og ansvarlig forskning

12. 12. Bæredygtigt EU-budget 

Kampagner og aktivisme

Nyt Europa arbejder ud fra den tanke, at hvis måden vi 
tænker Europa og EU skal udvikle sig, SÅ ER VI OGSÅ NØDT 
TIL AT GØRE NYT, NÅR DET KOMMER TIL AKTIVITETER. Derfor har 
BÅDE KAMPAGNER OG AKTIVISME været en central del af vo-
res arbejde. vi har rakt ud til større målgrupper og gjort 
en dyd ud af at  komme i kontakt med borgere, der ellers 
befinder sig på kanten af den politiske sfære.
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ja eller nej til et stærkere samarbejde, til at handle 
om, hvordan det samarbejde skal se ud. 
Kampagnen har bidraget til øget kendskab til - og 
forståelse for - EU, ved få debatter om Europa til at 
handle om de emner, som danske borgere allerede 
er optagede af nationalt. 

“Det Europa vi ønsker”-kampagnens ramme er et 
borgermanifest, der angiver 12 prioriteter for et 
bæredygtigt Europa – nu og i fremtiden. De mange 
internationale organisationer bag teksten mener, 
at for at genvinde den offentlige tillid til EU og de 
europæiske institutioner og systemer, skal Euro-
pa-Parlamentet, Kommissionen og medlemslande-
nes regeringer prioritere og fokusere på nedenstå-
ende punkter:

Nyt Europa har i 2019 arbejdet med kampagneakti-
vitet og aktivisme, som online- og gadekampagner, 
aktivistiske happenings, kampagneaktiviteter på 
uddannelsesinstitutioner m.m. De har alle sat fokus 
på det demokratiske og bæredygtige Europa, og har 
ligget intensivt i perioden omkring Europa-Parla-
mentsvalget, hvor vi kørte kampagnen ”Det Euro-
pa, vi ønsker”. Det centrale budskab var, at vi skal 
nuancere debatten om EU fra blot at handle om et



Kampagnerne kom bredt ud i Danmark gennem on-
line kampagne (Facebook, instagram, twitter, blog,
online medier – hashtags mm), valgdebatter og væl-
germøder, deltagelse i demonstrationer, strejker
og anden massemobilisering, deltagelse i festivaler 
og tematiske arrangementer, synlighed i gadebilledet 
og gadekampagne. Samlet nåede vi over 500.000 
borgere i Danmark.

Reach
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Undervisningsforløb
I 2019 fortsatte vi vores arbejde med EU og verdensmålene i undervisningsregi. På samme måde 
som i 2018 faciliterede vi, sammen med vores frivillignetværk, dialogspillet ’Verdensborgeren – 
verdensmål i spil’ på diverse skoler og uddannelser. 

Hvert skolebesøg startede med oplæg og indsigt i de globale udfordringer, som lægger til grund 
for verdensmålene. Gennem oplæggene nuanceredes begrebet bæredygtighed omkring de kon-
krete tiltag EU har foretaget på hhv. det sociale, økonomiske og miljømæssige område. I oplægge-
ne har vi lagt særlig opmærksomhed på vigtigheden af, at EU har en lovgivende rolle, og på den  
måde er i stand til at lave bindende aftaler.  

Vi nåede vidt omkring, og Udenrigsministeriet 
inviterede Nyt Europa til at facilitere dia-
logspillet på Ungdommens Folkemøde. 
Omringet af unge mennesker funge-
rede dialogspillet i et mere interak-
tivt format, der blev co-faciliteret 
af udviklingsminister Rasmus 
Prehn (S).
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Coronaomstillling 
Foråret 2020 var perioden, hvor Danmark - sammen med resten af verden - gik i stå, da CO-
VID-19 ramte. I kriser er man nødt til at tænke kreativt, og mange af vores planer blev smidt 
ud for at gøre plads til den nye virkeligheds vilkår. Vi var som mange andre nødsaget til at aflyse 
arrangementer, men det åbnede også op for nye muligheder. Flere af vores arrangementer blev 
omlagt til webinarer, med succes, både i forhold til oplægsholdere og deltagerantal. Med digitale 
arrangementer har vi benyttet muligheden for at invitere oplægsholdere fra den globale scene, 
som f.eks. superstjerne-professor og nobelprismodtager, Joseph Stiglitz. Noget, der ikke ville 
være muligt til et klassisk fysisk arrangement. Arrangementet oplevede overvældende tilslut-
ning, hvilket også har gjort, at vi fremadrettet vil tænke mere i digitale muligheder. Potentialet i 
at nå nye målgrupper og åbne op for deltagelse for de, som ikke har mulighed for at møde fysisk 
op, er både spændende og super relevant oplysningsarbejdet i en moderne, digital tidsalder.

Vores ungenetværk 'Young Europe Changemakers', der samler unge fra hele Europa i et digi-
talt fællesskab, blev vækket til live under krisen. Under nedlukning har det virtuelle fællesskab 
skabt stærke bånd, som synliggør de muligheder, som digitale fællesskaber åbner op for. Der er 
blevet  undervist i solidaritet og rettigheder på tværs af grænser, fællesskaber og skabt et rum for 
de unge til at dele, hvordan COVID-19 har påvirket deres hverdag i de forskellige lande. Samlet 
har det skabt samhørighed og forståelse for, at alle oplever en lammelse af liv og dagligdag, lige 
meget om man lever i Danmark, Spanien eller Holland, og særligt de sydeuropæiske deltagere 
har udtrykt taknemmelighed for at føle sig som en del af et europæisk fællesskab i en svær tid.

Young europe changemakers

Rewriting the rules OF THE EUROPEAN ECONOMY - 
joseph e. stglitz

webinarer
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På generalforsamlingen 2019, blev det besluttet, at Nyt Europa skulle 
have nyt navn ved at tilføje adjektiverne ’BÆREDYGTIG’ og INKLU-
DERENDE’, for at skærpe Nyt Europas profil. Det har betydet at Nyt 
Europas logo blev udskiftet, så det kan bruges i forskellige udgaver, 
der både bærer elementer af verdensmål, EU og Europa eller i neutral 
udgave.

Nyt Europa ændrer navn og Logo 
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Et særligt tak til de forskellige aktører og institutioner, 
som har givet os fondsmidler og bevillinger til at udfø-
re de forskellige projekter. De er altafgørende for, at vi 
kan arbejde for at skabe et bæredygtigt og inkluderende 
Europa. 

Tak til....... 



Tak for din 
støtte!

Kære frivillige, medlemmer, partnere, fonde – og alle jer andre, som har hjulpet Nyt 
Europa i år. 

Jeres arbejde, donationer og støtte er årsagen til, vi kan holde de travle hjul kørende. 

TAK


