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Tilskudsmodtager:  ANTV, Anerkendende TV 

Journalnr.: EUFC.2020-0023 

Bevilget tilskud: kr 47.000,00 

Projektets titel: ”Sårbare stemmer i EU” 

Startdato: 3. august 2020 

Slutdato: 31. december 2020 

Kort rapport om forløbet: ANTV har i løbet af efteråret 2020 produceret to tv-programmer 
á 30 minutter med titlen "Sårbare Stemmer i EU". De handler 

om, hvordan psykisk sårbare voksne kan få en stemme i vores 
samfund både lokalt og europæisk.  

 
"Sårbare stemmer i EU" er en udsendelse i to dele.  

Del 1 har fokus på, hvordan personer med psykisk sårbarhed 

kan få en stemme og blive hørt i vores demokratiske samfund.  
Del 2 undersøger, hvilken betydning fællesskaber og foreninger 

har for personer med psykisk sårbarhed og deres mulighed for 
at blive hørt i samfundet. 

 
Udsendelserne er bygget op af en række interviews med 

personer, der har personlig, politisk og professionel erfaring 
med psykisk sårbarhed. Desuden anvendes koncertnumre fra 

Mathilde Falchs fortællekoncert i Tilst Kirke ved Aarhus. 

 
Vi har i forløbet bestræbt os på at følge de gældende 

retningslinjer fra myndighederne i forbindelse med Covid-19, og 
derfor er interviewet med EU-parlamentariker Christel 

Schaldemose (S) foretaget via Zoom. 

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør mål 
og beskriv opfyldelsen. 

Projektets mål er at producere en programserie med titlen 

”Sårbare stemmer i EU”. Serien består af 4 programmer á 30 
minutter med mindst 1 visning per udsendelse på 

landsdækkende tv via ANTV’s sendetilladelse. Herefter vil de fire 
udsendelser være offentligt og gratis tilgængelige på ANTV’s 

youtube-kanal. 
 

ANTV fik delvist tilsagn til at producere to tv-programmer á 30 
minutter i stedet for fire tv-programmer. Disse to programmer 

er produceret, sendt på landsdækkende tv og gjort offentligt og 

gratis tilgængelig på Youtube med engelske undertekster. 
Dermed er aktivitetsmålene opnået. 
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Hvorledes har aktiviteten 
bidraget til udvikling af debat 

og oplysning om det 
europæiske fællesskab (EU)? 

De to tv-programmer har haft fokus på, hvordan psykisk 
sårbare kan få en individuel og fælles demokratisk stemme i 

vores samfund - både på lokalt, nationalt og europæisk plan.  
 

Programmernes indhold er præget af problemstillinger, som gør 
sig gældende på tværs af lande i Europa. På denne måde 

bidrager de til at belyse et tabubelagt område, som udgør en 
vigtig del af det europæiske fællesskabi EU. 

Samarbejde med andre 
organisationer? hvis ja, oplys 

venligst hvilke. 

Vi har ikke haft et formelt samarbejde med andre 
organisationer, men vi har benyttet os af sparring med personer 

fra organisationerne SIND og LAP i produktionsprocessen. 

C2: Radio/TV/Web 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? 2 tv-programmer á 30 minutter 

Deltagere De medvirkende er  

EU-parlamentariker, Christel Schaldemose (S),  

musiker Mathilde Falch,  
kunstmaler Anne Ditte,  

SIND-formand Knud Kristensen,  
Kvisten-bestyrelsesmedlem Kurt Kyed og  

læge Søren Vahlgren Knudsen. 

Hvor er programmerne 
sendt? Hvilken kanal og på 

hvilket tidspunkt? 

På landsdækkende tv via ANTV's sendetilladelse.  
Program 1 sendt d. 24. december 2020. 

Program 2 er sendt d. 31. december 2020. 

TV/Radio-programmer: Er 

programmerne tilgængelige 
på internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse? 

Ja.  

Program 1: https://youtu.be/mbdFQ0rwx5U   
Program 2: https://youtu.be/E0iK0jlfE70 
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