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Projektets titel: Fattigdom i EU – et fælles ansvar-2020 

Startdato: 03-08-2020 

Slutdato: 31-12-2020 

Kort rapport om forløbet: TV program om Fattigdom i EU, blev researchet og tilrettelagt i 
perioden 3.august – 15.september 2020. Der var optagelse, 

interview og andet i perioden 15.september – 31.oktober. 
Registrering, klippemanuskript og færdig redigering fandt sted i 

perioden 1.november – 15.november 2020. 
TV programmet blev sendt første gang i TV Odense ser Rødt 

21.november kl.11.00 og TV Udsyn 22.november kl. 16.00 og 

derefter genudsendt flere gange i den kommende uge. 

Er aktivitetsmålene for 
projektet opnået? Anfør 

mål og beskriv opfyldelsen. 

Aktivitetsmålet var at producere et seværdig, informativt og 
debatskabende tv-program, der kan ses i 2 tv-programmer, 

som vises min. 10 gange i løbet af en uge. Et tv-program der 
både belyser temaet og samtidig kan åbne øjnene for 

vigtigheden af at forholde sig til konsekvenserne og 

mulighederne i medlemskabet af EU. Det mener vi er opfyldt. 
Både når det handler om program og visninger. Men også at 

den indholdsmæssige kvalitet lever op til at være seværdig, 
informativ, debatskabende på en måde, der også ser på både 

konsekvenserne og mulighederne i medlemskabet af EU. 

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 
debat og oplysning om det 

europæiske fællesskab 
(EU)? 

TV programmet har anskueliggjort hvilke udfordringer EU 

samarbejdet står overfor når der på tværs af nationale 
interesser skal findes både politisk opbakning og økonomi til et 

politik område, der traditionelt har været friholdt fælles 
løsninger. 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 
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C2: Radio/TV/Web 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? 1 tv program varighed 30 min. 

Deltagere MEP’er Christel Schaldemose, Socialdemokratiet og Pernille 

Weiss, Konservative – MF Søren Søndergaard, Enhedslisten. 
Velfærdsforsker Jon Kvist, RUC. Fattigdomsforsker Finn Kenneth 

Hansen, CASA. Tony Fejerskov, 3F. Vibe Klarup, Rådet Socialt 
Udsatte. Lea Wulff Lütken, Projekt Udenfor, FEANTSA.  



   

 

Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hvor er programmerne 
sendt? Hvilken kanal og på 

hvilket tidspunkt? 

TV programmet blev sendt første gang i TV Odense ser Rødt 
21.november kl.11.00 og TV Udsyn 22.november kl. 16.00 og 

derefter genudsendt flere gange i den kommende uge. 

TV/Radio-programmer: Er 

programmerne tilgængelige 
på internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse? 

http://osrtv.dk/2020/11/22/fattigdom-rige-eu-faelles-ansvar-2/ 
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