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Kort rapport om forløbet: Vi fulgte projektansøgningen nøje og byggede temaet op omkring 

de fire EU-programmer, med en debatterende vinkel, så 
materialet handler om unionens ungdomspolitik. Tre EP'ere 

deltog i projektet og var gode til at diskutere de forskellige 
programmer. Det lykkedes også at få EU-kommissionens 

talsperson for ungdomsområdet til at deltage, hvilket gjorde at 
hun kunne svare på den kritik der også er af nogle tiltag og 

uddybe tankerne bagved hver enkelt tiltag. De to rejser blev 

foretaget i oktober og november, mens film og tekster blev 
redigeret i november. Alt materialet, 8 artikler og 8 videoer, blev 

publiceret som et specielt tema på seismo.dk den 10. december 
som aftalt. Herefter genudsendes de enkelte artikler på Seismo i 

løbet af december og januar. 

Er aktivitetsmålene for 
projektet opnået? Anfør 

mål og beskriv 
opfyldelsen. 

Ja, alene på sociale medier er filmene nået ud til over 96.600 unge, dertil 
kommer seismo.dk.   

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 
debat og oplysning om det 

europæiske fællesskab 
(EU)? 

Vi har fået unge i Grækenland og Danmark til at engagere sig og 

tage stilling til EU's tilbud til unge, ligesom EU-palamentarikere 
har forholdt sig til unionens ungdomspolitik. De 8 videoer og 

artikler er blevet distribueret til et ungt publikum, som ser, at 
unionen også har politik, der har indflydelse på deres hverdag. 

Samarbejde med andre 
organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

AFS Interkultur formidlede kontakt til en række unge som 
benytter ESC-programmet og stillede også en repræsentant op til 

interview.  

 

C3: Web mv. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hvordan er kendskabet til 

hjemmesiden, app'en 
blevet udbredt. 

Gennem kampagner på sociale medier, kontakt til skoler, 

promovering på søstersiden Seismogram, samt udsending til 
medvirkende og samarbejdsorganisation. 

Hjemmesider m.v. Angiv 
venligst web-adresse. 

https://seismo.dk/nyt-tema-de-unges-eu-hvilke-tilbud-har-eu-til-
unge/ 
 
https://seismogram.dk/de-unges-eu-et-seismogram-tema/ 
 



   

 

Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hjemmeside: Hvor mange 

besøgende har siden pr. 
måned, og hvor mange af 

de besøgende er unikke 
brugere?  

Seismo.dk har hver måned cirka 7.700 unikke brugere og over 

21.000 sidevisninger. Udover det distribueres film igennem 
Seismos sociale medier.  
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