
      

 

      

      
      

      
    

     
        

 
 

   
  

         
        

      
     

  
   

   
  

        
        

         
       

         
       

       
     

   
   

  

  
   

 

   

  
  

 
 

    

  
  

       

R1:1PA 
" nævnet RAPPORTSKEMA 

(til brug for aflæggelse af rapport for pulje C-bevillinger) 

Tilskudsmodtager: Folkets Radio 
Journalnr.: EUFC.2019-0072 
Bevilget tilskud: 28000 
Projektets titel: Tyrkiet og den svære forhandling om EU medlemskab 
Startdato: 01-01-2020 
Slutdato: 30-09-2020 
Kort rapport om forløbet: Folkets Radio har produceret 3 radioprogrammer med overskriften 

"Tyrkiet og den svære forhandling om medlemskab". 
Medvirkende: Niels Busk(V), Nikolaj Willumsen(Ø), Sinem Demir 
(tyrkisk afstamning og medlem af Københavns 
borgerræpræsentation for Enhedslisten), Fuat Talay Tyrkisk 
musiker bosiddende i Danmark. Værter: Søren Bruun Jensen og 
Martin Haumann 

Er aktivitetsmålene for Vi har nået aktivitetsmålene da vi har interviewet Niels Busk fra 
projektet opnået? Anfør mål Venstre(MP EP 1999-2009) og Nikolaj Willumsen fra 
og beskriv opfyldelsen. Enhedslisten(MP EP). Derudover har vi nået målet om 7000 

visninger via Facebook annoncer (se dokumentation) 
Hvorledes har aktiviteten Vi har interviewet politikere og personer med stor viden om det 
bidraget til udvikling af pågældende emne, dvs. vi har bidraget med originalt og 
debat og oplysning om det egenproduceret materiale om et aktuelt emne. Vi har valgt at 
europæiske fællesskab (EU)? inddrage politikere fra forskellige partier for at appelere til 

forskellige lyttere, men også for at opnå objektivitet og debat. 
Derudover vil udsendelserne sendes og genudsendes på FM 
båndet i Aalborg kommune, via livestream og høres som podcast. 
Så programmerne er let tilgængelige for alle. 

Samarbejde med andre 
organisationer? hvis ja, 
oplys venligst hvilke. 

C1: Arrangementer m.v. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 
Antal arrangementer? Udfyld antal arrangementer 
Oplægsholdere/debattører 
mv 

Udfyld oplægsholdere 

Deltagerantal (evt. skønnet) Udfyld deltagerantal 

Deltagergebyr? Udfyld deltagergebyr 
Hvorledes blev 
arrangementet annonceret 

Udfyld annoncering 

Hvor blev arrangementet 
afholdt? 

Udfyld sted for arrangement 

C2: Radio/TV/Web 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 
Antal programmer? 3 programmer 
Deltagere 5 deltager: Niels Busk(v), Nikolaj Willumsen(Ø), Sinem demir, Fuat 



 
     

          
       

 
        

 
 

         
     

 
  

     
 

  
   

   
   

  
 

 

  
   

     
  

 

   

  
    

 

  
  

 

Hvor er programmerne 
sendt? Hvilken kanal og på 
hvilket tidspunkt? 

Programmerne blev sendt i Folkets Radios EU sendeflade på FM 
båndet hver onsdag fra kl. 12.00-14.00 i september 2020. 

Derudover genudsendes de i vores politik sendeflade fredage kl 
12.00-13.00 fremover. 

Programmerne sendes som livestream i samme tidsrum, og blev 
lavet til podcasts i slut september 2020. 

TV/Radio-programmer: Er 
programmerne tilgængelige 
på internettet? Hvis ja, på 
hvilken adresse? 

http://www.folketsradio.dk/eu-og-tyrkiet 

C3: Web mv. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 
Hvordan er kendskabet til 
hjemmesiden, app'en blevet 
udbredt. 

Udfyld udbredelse af kendskabet til hjemmesiden 

Hjemmesider m.v. Angiv 
venligst web-adresse. 

Udfyld web-adresse 

Hjemmeside: Hvor mange 
besøgende har siden pr. 
måned, og hvor mange af de 
besøgende er unikke 
brugere? 

Udfyld antal af månedlige, unikke besøgende 

C4: Publikationer/bøger mv. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 
Antal publikationer/bøger 
mv.? 

Udfyld antal publikationer/bøger 

Oplag? Udfyld oplag 
Distribution? Udfyld distribution 

C5: Andet 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 
Angiv aktivitet Angiv aktivitet 
Beskrivelse Beskriv aktiviteten 

http://www.folketsradio.dk/eu-og-tyrkiet


         t Talay samt studieværterne Søren Bruun Jensen og Martin Haumann 
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