
 
 

  
 
 
 

 

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 

ROPA 
1 RAPPO RTSKEMA '-nævnet 
2 ( t il brug for aflæggelse af rapport for pulje C-bev illinger) 

3 T ilskudsmodtaqer: Radio FT F København 
4 Journalnr. : EUFC.2019- 0070 
5 Bevilaet t ilskud: 25.000 
6 Proiektets titel : Miaration, intearation oa minoritetsaruooer i EU 
7 Startdato: 1. januar 2020 
8 Slutdato: 30. iuni 2020 

Kort rapport om forløbet : Forløbet gik godt pJ trods af en del udfordringer pga 
Coronakrise. Vi har produceret vores 5 programmer og vi fik 
god respons og gode seertal og lyttertal. Vi har ha~ et par 
gæsteændringer, som blev godkendt af Nævnet. 

9 
Er aktiv i tetsmålene for Ja, absolut. Vi har kastet lys over emnet og formidlet 
projektet opnået? Anfør oplysninger om EU politik omkring migration, integration og 
mål og beskriv opfyldelsen. minoritetsgrupper. Der har været diverse vinkler til emnet, 

10 som vores aæster fremhævet under vores interviews. 
Hvorledes har aktiviteten Projektet har bidraget markant til udvikling af debat og 
bidraget til udvikling af oplysninger om EU da emnet centralt handler om EU politik og 
debat og oplysning om det EU strategi i alle nationalstater. Emnet er følsomt i forhold t il 
europæiske fællesskab forskellige faktorer, derfor var det vigtigt at tage udfordringer 
(EU) ? op til en Jben diskussion og sætte fokus pJ de uklare sider 

11 omkrinq emnet. 
Samarbejde med andre Nej 
organisationer? hvis ja, 

12 oolvs venliast hvilke . 
13 
14 

15 C2: Ra dio / TV / W e b 
16 Ønskede oplysninqer Faktiske forløb 
17 Antal oroarammer? 5 

Deltagere Lars Aslan Rasmussen, MF (A) - L6rant V inc ze, MEP, 

President of FUEM - Pe ter Kaae H olm, Gruppeform and, 3 F 

Razan H augaard, Project Manager, Fo nden for Sociale 

18 I nvesterinoer - Po ul Dreven EU Ekspert 

Hvor er programmerne Radio FTF København pJ 102.9 FM - Mandag d. 18. maj fra 
sendt? Hvilken kanal og på 

19 hvilket tidsounkt? kl.11 til 12:15 oa Fredaa d. 22. mai mellem kl.15 aa kl.16 
TV/ Radio - programmer: Er Ja pJ vores YouTube kanal http:bit.do/ Radio~fk og pJ vores 
programmerne t ilgængelige hjemmeside www.radio~fk.dk ink/ vores Podcast kanal. 
på internettet? Hvis ja, på Programmerne ligger ogsJ pJ vores Facebook hvor vi har 

20 hvilken adresse? 1018 føloere. 
21 

22 C3: Web mv. 
23 Ønsked e o plysninqer Faktiske forløb 

Hvordan er kendskabet t il PJ vores radio spots, facebook og youtube kanal 
hjemmesiden, app'en blev et 

24 udbredt. 
Hjemmesider m.v . Angiv www .radioftfk.dk 

25 venliast web- adresse. 
Hjemmeside: Hvor mange Hjemmesiden: 8.000/ mJned unikke brugere - YouTube kanal: 
besøgemde har siden pr. 
måned, og hvor mange af 
de besøgende er unikke 

26 bruaere? 6. 000/ mJned unikke bruoere - Facebook: 1000 mJned 
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