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Kort rapport om forløbet: Det har pga. Coronaen været udfordrende at samle de mange 

deltagere fra centrale positioner i Danmark og EU-systemet, men 

det er lykkedes at gennemføre projektet i overensstemmelse med 

ansøgningen. Det er vores vurdering, at der er kommet otte meget 

kvalitative programmer ud af projektet, og spredningen af disse er 

nu i fuld gang. Det har været en god erfaring med en 

programlængde på hele 40 - 45 min. og med to deltagere i hvert 

program ud over værten. 

Beskriv debat og oplysning 

om det europæiske 

fællesskab (EU)  

Ja, aktivitetsmålene er opfyldt, idet der er produceret og vist otte 

tv-programmer a 38 - 45 minutters varighed på dk4, otte versioner 

til web-tv, fx på youtube.com og dk4.tv, otte podcastversioner til 

dk4podcast.dk samt otte versioner til dk4DAB-radio. Spredningen 

fortsætter efter projektperiodens forløb. Efter de første tre ugers 

visninger på dk4 af de første programmer er det sammenlagte 

peaktal for visningerne allerede på 89 000 alene på dk4. Dette 

understøtter vores forventning om et samlet brugertal på 500 000 

på et år på samtlige spredningsplatforme. 

 

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af debat 

og oplysning om det 

europæiske fællesskab (EU)? 

Programrækken har med Bo Lidegaard som kompetent vært og med 

helt centrale og vidende deltagere debatteret temaerne: Kan 

pandemien, Kina, valget i USA og tech-giganterne sparke gang i et 

nyt Europa, eller er vi på vej tilbage til, hvor vi kom fra? Klimaet, 

kan EU gøre noget, og gør vi det? Google, FB, Amazon og Apple, 

kan og skal EU begrænse deres magt?, Ulighed, er det noget EU 

kan og skal tage sig af? Europa, USA og Kina efter præsidentvalget i 

USA - partnere, rivaler eller begge dele? Europas forsvar og 

sikkerhed. Er det noget, vi skal, vil eller bliver nødt til?, Indvandring 

til EU og fri bevægelighed indenfor Unionen - hvordan ser det ud 

fem år efter 2015?, Storbritannien i Europa men udenfor EU - set 

fra Danmark. 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, oplys 

venligst hvilke. 

Mediehuset København, Det udenrigspolitiske selskab, Bo 

Lidegaard. 

 

 

 



 

 

C2: Radio/TV/Web 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? 10 programmer til dk4, 10 versioner til online-tv,  

10 versioner til podcast, 10 versioner til DAB-radio. 

Deltagere Bo Lidegaard, Margrethe Vestager, Rune Lykkeberg,  

Ditte Jull Jørgensen, Tommy Ahlers, Christine Sørnsen,  

Vincent F. Hendricks, Kira Peter-Hansen, Peter Kofod,  

Rebecca Adler-Nissen, Jakob Nielsen, Dorte Sindberg Martinsen,  

Johan Moesgaard Andersen, Trine Bramsen, Jan E. Jørgensen,  

Emma Hopkins, Anne H. Steffensen. 

Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal og på 

hvilket tidspunkt? 

På dk4 i prime time og døgnet rundt, på dk4DAB, på  

dk4podcast.dk, på dk4.tv og på youtube.com. 

TV/Radioprogrammer: Er 

programmerne tilgængelige 

på internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse? 

På dk4.tv, på youtube.com, på dk4podcast.dk Links på vedlagt liste. 
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