København, december 2016

Nye retningslinjer for brug af Europa-Nævnets oplysningsmidler i 2017
Kære regionsformand og regionskasserer
Behovet for at diskutere socialdemokratisk europapolitik har sjældent været større. EU-samarbejdet
er i krise. Overalt i Europa siger befolkningerne nej, når de bliver spurgt om det europæiske
samarbejde. Det seneste års tid er det sket i Danmark, i Holland og i Storbritannien, da briterne
trodsede de økonomiske argumenter og tydeligt nej tak til EU-medlemsskabet.
Samtidigt står EU overfor enorme eksterne udfordringer med et aggressivt Rusland, en vedvarende
flygtningekrise og en lang række grænseoverskridende problemer som terror og klimaforandringer.
Hertil kommer interne udfordringer som sikring af ordentlige lønmodtagervilkår, bekæmpelse af
skatteunddragelse og sikring af en bæredygtig vækst i Europa.
Vi har derfor behov for EU. Samtidigt ønsker vi et mere socialdemokratisk EU end det borgerligt
dominerende samarbejde, som vi har i dag. Kun ved at gøre EU mere lønmodtagervenligt, grønnere og
fokuseret, kan vi fremtidssikre det europæiske samarbejde, som vi har så meget brug for.
Derfor har vi også behov for at styrke debatten om EU og Europa. I partiorganisationen og i
offentligheden, hvor vi skal blive bedre til at forklare den socialdemokratiske vision for samarbejdet.
Til at fremme dette, ændrer vi også i retningslinjerne for brugen af de regionale midler til EUoplysning. De sidste mange år har hver kreds i udgangspunktet haft mulighed for at søge midler til en
europapolitisk aktivitet igennem partikontoret – som enkelt kreds eller flere kredse sammen.
Desværre har for få kredse benyttet sig heraf.
I 2017 ønsker vi derfor at lægge midlerne ud til regionernes administration. Dette er en model,
som Region Midtjylland i flere år har benyttet sig succesfuldt af.
Administration af midlerne
Midlerne fordeles ud fra antal kredse i regionen. Om regionen ønsker at pulje midlerne til enkelte,
større aktiviteter/arrangementer eller selv vil lade kredsene søge af midlerne ved regionen, kan I selv
beslutte. Vi opfordrer dog til, at der fortsat vil være midler til rådighed for lokale initiativer og
mødeaktiviteter efter behov, der kan kombineres med større, regionale aktiviteter.
I alt er der budgetteret med 390.000 kroner til regionale EU-oplysningsaktiviteter for 2017. Det
medfører følgende fordeling mellem regionerne:
Region
Hovedstaden
Midtjylland
Nordjylland
Syddanmark
Sjælland
I alt

Kredse
28
22
9
21
12
92

Kroner i alt
118.696
93.261
38.152
89.022
50.870
390.000
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I bedes hurtigst muligt og senest d. 1. marts 2017 indsende en kort aktivitetsplan for, hvordan
midlerne forventes forbrugt i 2017. Aktivitetsplanen skal beskrive:
-

hvilke aktiviteter, der planlægges,
hvornår disse forventes at finde sted samt
budget for aktiviteterne.

Man kan i aktivitetsplanen også angive et rammebeløb til aktiviteter, som friholdes til ansøgninger fra
regionens kredse. Vi opfordrer dog til, at man forinden fastsættelsen af beløbet har forespurgt hvilke
kredse der ønsker at gøre brug heraf, så beløbet bliver realistisk og forbrugt i løbet af 2017.
Når aktivitetsplanen er godkendt af Partikontoret, overføres midlerne til regionen. I forvaltningen af
midlerne har regionskassereren det praktiske ansvar i samarbejde med regionsformanden.
Hvis en region ikke har søgt det fulde tilgængelige beløb pr. 1. marts, stilles beløbet til rådighed for de
øvrige regioner. Man kan løbende forespørge på Partikontoret, om der fortsat er rådige midler.
Aktivitetsplan sendes til simon@socialdemokratiet.dk med kopi til charlotte@socialdemokratiet.dk og
soren@socialdemokratiet.dk

Retningslinjer for brugen af midlerne
Aktiviteterne har til formål at fremme debat og oplysning om Europa, herunder udvikling af
deltagelsesdemokrati. De skal være rettet mod offentligheden og må ikke bruges til at fremme
individuel valgkamp.
Det er vigtigt, at der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved Socialdemokratiets brug af Europa-Nævnets
oplysningsmidler. Derfor skal aktivitetsplanen godkendes af Partikontoret, der også er til rådighed for
spørgsmål eller afklaring i løbet af året. Partikontoret vil løbende følge op på forbruget.
Generelt skal midlerne:
- Oplyse om EU og Europa – de er ikke afgrænset til EU, men kan oplyse om europæiske forhold
generelt. Derfor kan et arrangement om Ukraine godt støttes. Arrangementer om
frihandelsaftaler, Mellemøsten osv. kan også støttes, hvis de har et europæisk perspektiv:
eksempelvis EU’s mellemøstpolitik.
-

Være rettet mod offentligheden. Dvs. at støttede arrangementer skal være åbne for alle –
medlemmer og ikke-medlemmer. Hvor aktivt man selv reklamerer for arrangementet
bestemmes lokalt.

-

Må ikke promovere enkeltpersoners valgkamp. Det betyder ikke, at vores politikeres navne og
billeder ikke kan stå i annonceringen for et arrangement. Men decideret valgkamp kan ikke
støttes. Arrangementer der kan mistænkes for at være skjult støtte til KV17/RV17 kan derfor
ikke accepteres. Under valgkamp opfordres regionen til at være ekstra forsigtige og kontakte
Partikontoret i tvivlsspørgsmål.

Arrangementer, hvor europaoplysning kun indgår som et delelement, kan kun støttes efter direkte
aftale med Partikontoret.
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Der opfordres til at aktiviteter adresserer aktuelle problemstillinger og emner, der er relevante i en
europæisk kontekst. Der må anvendes midler til annoncering, oplysningskampagner og møder mm.
Europa-Nævnets logo skal fremgå af alle producerede materialer (offentlig annoncering, program,
indbydelse) Det skal fremgå, at aktiviteten er ”støttet af” nævnet, så det tydeliggøres, at nævnet ikke er
samarbejdspartnere el. andet.
Arrangørerne af en aktivitet bør altid orienteres om ovenstående og om afrapporteringskravene, som
ses nedenfor.
Øvrig læsning:
- Retningslinjer kan læses på: http://www.europa-naevnet.dk/soeg-tilskud/partipuljen/
- Europa-Nævnets logo kan hentes her: http://www.europa-naevnet.dk/om-europanaevnet/logo/
- http://www.europa-naevnet.dk/fileadmin/user_upload/EuropaNaevnet/Ansoegningsskemaer_og_vejledning/Vejledning_Partipuljen_-_godkendt.pdf
Afrapportering:
Regionen skal afrapportere til Partikontoret på aktiviteterne senest d. 10. januar 2018. Hvis der
er blevet brugt midler til aktiviteter, som ikke opfylder retningslinjerne for brug af
oplysningsmidlerne, kan Partikontoret kræve disse tilbagebetalt, da vi ikke kan få det dækket ved
Europa-Nævnet. Det samme gælder, hvis der ikke afrapporteres indenfor fristen til Partikontoret.
Ved afrapportering beder Partikontoret om følgende for hvert afholdt arrangement:
•
En kort beskrivelse af aktiviteterne samt deltagerantallet
•
Regnskab vedlagt originalbilag. Bilagene skal grupperes jf. godkendt budget for aktiviteten.
•
Produceret materiale der skal vedlægges i en kopi – infoflyer, annoncer, programmer mm.
Af samme årsag opfordrer vi til, at dette indsamles hurtigst muligt efter afholdelsen af et arrangement.
Er I i tvivl om en afrapportering opfylder kravene, kan I kontakte Partikontoret eller fremsende
afrapporteringen på det enkelte arrangement med det samme.
Afrapporteringer sendes til simon@socialdemokratiet.dk med kopi til charlotte@socialdemokratiet.dk
(frem til 18. april 2017) og soren@socialdemokratiet.dk
Kontakt til Partikontoret:
- Ved spørgsmål kan international sekretær Simon Redder Thomsen (på barsel indtil 18/4)
kontaktes på simon@socialdemokratiet.dk eller +45 2220 0829. Under barslen kan Charlotte
Bernhard kontaktes på: charlotte@socialdemokratiet.dk.
-

Spørgsmål vedrørende regnskab kan rettes til økonomichef Søren Schönbeck på:
soren@socialdemokratiet.dk eller +45 22 20 08 11

Med venlig hilsen

Jan Juul Christensen, partisekretær
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