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Kort rapport om forløbet: På grund af covid-19 pandemien fik vi udsættelse på slutdatoen fra 

1.10 til 31.12. Optagelser til film i Holland og Belgien fandt sted i 

uge 42. Det lykkedes at få interviews med fire danske MEP'ere, en 

talsperson fra EU-kommissionen samt en række aktører på 

klimaspørgsmålet i Rotterdam. Optagelser i Danmark med forskere 

og unge klimainteresserede fandt sted i oktober måned. I 

november blev film, fotos og artikler redigeret og i december er de 

blevet publiceret og set af en bred ung målgruppe. Der er blevet 

produceret 7 film, 7 artikler og 1 podcast. Alt materialet er 

offentligt tilgængeligt (se links nedenfor). 

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør 

mål og beskriv opfyldelsen. 

Målet var at nå ud til 100.000 unge seere, hvilket er lykkedes. 

Alene gennem sociale medier er videoerne nået ud til 135.089 

seere og derudover har hjemmesiden Seismo omkring 33.000 

unikke brugere om måneden.  

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det 

europæiske fællesskab 

(EU)? 

Både film og artikler har præsenteret EU's institutioner og 

processer overfor den unge målgruppe. Derudover har vi fået en 

række unge til at tage stilling til EU's politik i interviews, samt taget 

deres spørgsmål med til politikerne og talsmanden for 

kommissionen. EU-parlamentarikerne har desuden fået mulighed 

for at give deres syn på klimadebatten og på Europas rolle 

desangående. 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

  

 

 



   

 

C3: Web mv. 
Ønskede 

oplysninger Faktiske forløb 

Hvordan er 

kendskabet til 

hjemmesiden, 

app'en blevet 

udbredt. 

Både igennem sociale medier, men også løbende kontakt til skoler og lærere 

som bruger materialet i undervisningen. 

Hjemmesider 

m.v. Angiv 

venligst web-

adresse. 

7 videoer 
 
1:Video: Hvad er EU's store plan for at redde klimaet? 
https://seismo.dk/video-hvad-er-eus-store-plan-for-at-redde-klimaet/ 
 
2: Video: 4 EU-politikere fortæller, hvad de har kæmpet for i EU's klimaplan 
https://seismo.dk/video-4-eu-politikere-fortaeller-hvad-de-har-kaempet-for-i-
eus-klimaplan/ 
 
3: Video: Hvad skal vi gøre, når klimaforandringerne kommer? Det har 
Rotterdam allerede mange års erfaring i 
https://seismo.dk/havene-stiger-men-der-findes-en-by-som-allerede-ved-
hvordan-man-beskytter-sig-mod-klimaforandringer/ 
 
4: Video: Hvad skal EU gøre for klimaet? 5 unge klima-aktivister giver deres 
bud 
https://seismo.dk/video-hvad-skal-eu-goere-for-klimaet-5-unge-klima-
aktivister-giver-deres-bud/ 
 
5: Video: Rotterdam har forberedt sig på klimaforandringer i over 20 år – 
samtidig udleder byen store mængder CO2 
https://seismo.dk/video-rotterdam-har-forberedt-sig-paa-klimaforandringer-i-
over-20-aar-samtidig-udleder-byen-store-maengder-co2/ 
 
6: Video: EU-landenes ledere sætter "historisk" mål for klimaet – men det er 
ikke ambitiøst nok, mener danske EU-politikere 
https://seismo.dk/eu-landenes-ledere-saetter-historisk-maal-for-klimaet-med-
er-ikke-ambitioest-nok-mener-danske-eu-politikere/ 
 
7: Video: Har du selv et ansvar for at hjælpe klimaet som forbruger? 
https://seismo.dk/video-har-du-selv-et-ansvar-for-at-hjaelpe-klimaet-som-
forbruger/  
 
7 artikler 
 
1: Hvordan vil EU redde klimaet? Her er EU’s store klima-plan – Green Deal 
https://seismo.dk/hvordan-vil-eu-redde-klimaet-her-er-eus-store-klima-plan-
green-deal/ 
 
2: Hvem bestemmer egentlig i EU? Sådan bliver en EU-lov til 
https://seismo.dk/hvem-bestemmer-egentlig-i-eu-saadan-bliver-en-eu-lov-til/ 
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Ønskede 

oplysninger Faktiske forløb 

 
3: EU lægger op til ”historisk” mål for klimaet – men danske EU-politikere vil 
skrue det endnu højere op 
https://seismo.dk/eu-laegger-op-til-historisk-maal-for-klimaet-men-danske-eu-
politikere-vil-skrue-det-endnu-hoejere-op/ 
 
4: Reaktioner på EU’s nye klimamål: Fra ”historisk” til ”kun lille forbedring” 
https://seismo.dk/reaktioner-paa-eus-nye-klimamaal-fra-historisk-til-kun-lille-
forbedring/ 
 
5: 22-årige Eva har opfundet en måde at tjene penge på mudder – og hjælpe 
miljøet 
https://seismo.dk/22-aarige-eva-har-opfundet-en-maade-at-tjene-penge-paa-
mudder-og-hjaelpe-miljoeet/ 
 
6: 4 EU-politikere giver deres bud på, hvilken forskel EU’s klimaplan kan 
gøre 
https://seismo.dk/4-eu-politikere-giver-deres-bud-paa-hvilken-forskel-eus-
klimaplan-kan-goere/ 
 
7: Havene stiger – men der findes en by, som allerede har lært at beskytte 
sig mod klimaforandringer 
https://seismo.dk/havene-stiger-men-der-findes-en-by-som-allerede-har-
laert-at-beskytte-sig-mod-klimaforandringer/ 
      
1 podcast 
 

Hjemmeside: 

Hvor mange 

besøgende 

har siden pr. 

måned, og 

hvor mange 

af de 

besøgende er 

unikke 

brugere?  

Seismo.dk har ca 44.000 sidevisninger om måneden, heraf 33.000 unikke 

brugere og videoerne er nået ud til 135.089 på sociale medier. 
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