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'-- nævnet RAPPORTSKEMA 

(til brug for aflæggelse af rapport for pulje C-bevillinger) 

Tilskudsmodtager: Foreningen Pitch/KIP TV 

Journalnr.: EUFC.2020-0024 

Bevilget tilskud: 80.000 

Projektets titel: Kvindernes rolle og rettigheder i Europa 

Startdato: 1. juli 2020 

Slutdato: 31. december 2020 

Kort rapport om forløbet: På trods af en del udfordringer med vores gæster, gik forløbet 

rigtig godt. Det lykkeds os at tale med en del meget interessante 

gæster, de fleste af dem er forlketingsmedlemmer samt Europa-

parlamentet medlemmer. Det var meget berigende og 

konstruktivt at tale med dem om emnet. En del af vores 

programmer faldt tidsmæssigt sammen med en bred debat i 

vores samfund om chikane og sexisme. Det var relevant at tilføje 

denne dimension i vores diskussion med gæsterne. Vi har 

heldigvis produceret 7 programmer og ikke 6 som beskrevet i 

vores ansøgning. Grunden er at i en af vores optagelse på 

Christiansborg, mødte vi Samira Nawa, MF (RV) som var 

interesseret i emnet, derfor accepterede hun at medvirke med det 

samme. Vores gæster svarede forskelligt på samme spørgsmål, 

hvilket afspejler mangfolidige holdninger også blandt kvinder om, 

hvordan de ser deres roller og deres rettigheder, inkl ligestilling. 

Programmerne var meget inspirerende og vi fik en del feedbacks 

fra vores seere. 

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør mål 

og beskriv opfyldelsen. 

Formålet med projektet er opnået. At fremme diskussionen og 

debatten om kvinders rolle i Danmark og Europa med de diverse 

udfordringer omkring ligestilling, ligeløn, kvinders undertrykkelse, 

uddannelse, høje stillinger, det mandlige domineret arbejdsmiljø, 

også i politik. Chikane og sexisme som et problem for vores 

demokrati og udtringsfrihed. Vi har under vores programmer 

oplevet, at en del kvindelige politikkere har fortalt at de er blevet 

chikaneret og udsat for sexisme og pres. 

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det 

europæiske fællesskab (EU)? 

Kvinders rolle og rettigheder er et fælles problem i Europa. I 

mange Europæiske lande, er der forskelsbehandling mellem 

mænd og kvinder. Mænd er dominerende på mange fronter og vil 

ikke respektere/acceptere at kvinder har også en ledende rolle, er 

kompetente, er høj uddannede og kan lige så meget som mænd. 

Sammenligning af situationer i diverse Europæiske lande, har 

kastet lys over, hvor forskellig status kvinder har indenfori 

Europa. Til sidst kom diskussionen om et behov for en pan-

europæisk bevægelse til at sikre kvinders rettigheder i Europa. En 

del af gæsterne mente at dette er en nødvendighed. 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

Nej. 



 

 

 

 

 

 

  

C1: Arrangementer m.v. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal arrangementer? Udfyld antal arrangementer 

Oplægsholdere/debattører 

mv 

Udfyld oplægsholdere 

Deltagerantal (evt. skønnet) Udfyld deltagerantal 

Deltagergebyr? Udfyld deltagergebyr 

Hvorledes blev 

arrangementet annonceret 

Udfyld annoncering 

Hvor blev arrangementet 

afholdt? 

Udfyld sted for arrangement 

C2: Radio/TV/Web 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? 7 

Deltagere Astrid Carøe, MF (SF) 

https://www.youtube.com/watch?v=57xp51Ufh8M 

Hilda Rømer Christensen, Lektor, Københavns Universitet 

https://www.youtube.com/watch?v=E2L6doaluJs 

Samira Nawa, MF (RV) 

https://www.youtube.com/watch?v=1ny9H3IsSgQ 

Eva Kjer Hansen, MF (V) 

https://www.youtube.com/watch?v=QyS4YEcNjmM 

Stine Bosse, Formand for Europabevægelse 

https://www.youtube.com/watch?v=aTyQnO87-v0 

Marianne Vind, MEP (S) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdOGqXR3nm4 

Drude Dahlerup, Professor, forsker og forfatter 

https://www.youtube.com/watch?v=qGt549TH7KE 

Hvor er programmerne Programmerne er sendt på Kanal Øst i Region Sjælland. 

sendt? Hver Tirsdag mellem 22:00 og 23:00 samt hver fredag 

Hvilken kanal og på hvilket (genudsendelse) mellem kl.13:30 og 14:30. 

tidspunkt? 

TV/Radio-programmer: Er Ja, på vores YouTube kanal www.kiptv.nu og på vores 

programmerne tilgængelige Facebook (@KIP-TV) 

på internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse? 

C3: Web mv. 



 

 

 

 

 

 

 

Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hvordan er kendskabet til 

hjemmesiden, app'en blevet 

udbredt. 

Gennem Facebook og Youtube 

Hjemmesider m.v. Angiv 

venligst web-adresse. 

www.kiptv.dk 

Hjemmeside: Hvor mange 

besøgende har siden pr. 

måned, og hvor mange af de 

besøgende er unikke 

brugere? 

Ca. 1.700 pr program 

C4: Publikationer/bøger mv. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal publikationer/bøger 

mv.? 

Udfyld antal publikationer/bøger 

Oplag? Udfyld oplag 

Distribution? Udfyld distribution 

C5: Andet 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Angiv aktivitet Angiv aktivitet 

Beskrivelse Beskriv aktiviteten 

http://www.kiptv.dk/

