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Kort rapport om forløbet: I efteråret 2020 fik vi lov at lave om i antal og omfang af Europæisk 

Stemmearkiv i forhold til hvad vi søgte til i foråret. Dette skyldtes 

Corona-krisen som vendte op og ned på Vores Europa's øvrige 

aktiviteter og der blev derfor ikke den samme tid til Europæisk 

Stemmearkiv som vi havde planlagt med. Efter det reviderede 

brudget og projekt-omfang er forløbet gået helt som planlagt og der 

ligger nu et omfangsrigt europæisk stemmearkiv til frit og offentligt 

brug, særligt for uddannelsesinstitutioner - dette har været 

efterspurgt længe. 

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør mål 

og beskriv opfyldelsen. 

Ja aktivitetsmålene for projektet er nået. Der skulle ligge mindst 30 

film udgivet i arkivet og der ligger lige nu 48. Der skulle være 

mindst 12 lande repræsenteret i arkivet og der er i alt 18 lande 

repræsenteret. Målet for spredningseffekt blev revideret til 

godkendelse d. 27/10/2020, altså at spredningseffekten først 

kommer i 2021 og frem. 

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af debat 

og oplysning om det 

europæiske fællesskab (EU)? 

Europæisk Stemmearkiv har bidraget til debat og oplysning om EU 

på den måde at brugerne af arkivet kan få ansigt på nogle aktuelle 

EU spørgsmål og problematikker. Til hvert land er der en skarp og 

klar tekst som beskriver nogle af forholdene mellem dette land og 

EU-spørgsmål fx Københavnerkriterierne, EU's charter om 

grundlæggende rettigheder, EU's optagelsesproces, EU's 

grænsepolitik, regler for det indre marked, fri bevægelighed, EU's 

sikkerheds- og forsvarspolitik, EU's historie med mere. Arkivet 

bidrager altså både med ny viden (oplysning) og med personlige 

historier som kan skabe samtale og debat. 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, oplys 

venligst hvilke. 

Efterskole foreningen, Dansk Friskoleforening samt højskolerne vil 

gerne dele og promovere arkivet. 

 

 

 



   

 

C4: Publikationer/bøger mv. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal publikationer/bøger 

mv.?  

48 film med i alt 18 lande repræsenteret 

Oplag? Udgivet på www.voreseuropa.dk/stemmearkiv 

Distribution? Der vil blive henvist til materialet på Vores Europas platforme 
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