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Kort rapport om forløbet: Projektet startede i august med løbende interviews med EU-

parlamentarikere, i alt lykkedes det at få tre til at stille op, samt 
en række relevante eksperter. I oktober rejste vi til Ungarn og 

fik lov at besøge tre uafhængige medier samt en tænketank. 
Ungarns regering har ikke ønsket at stille op til interview. I 

november blev film og artikler skrevet og redigeret, ligesom vi 
foretog rejse til Bruxelles for at interviewe EU's enhed East 

Stratcom. I alt er der produceret 7 multimedieartikler med 

tekst, fotos og videoer af en samlet længde på 45 minutter, i 
overenstemmelse med projektansøgningen. Dertil kommer en 

podcast. Al materialet har fokus på forskellige aspekter af EU's 
handleplan for demokrati og den centrale politiske debat om 

hvad EU skal gøre ifht. medlemslande som afviger fra 
fælleseuropæiske principper. 

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør 
mål og beskriv opfyldelsen. 

Ja, vi har nået ud til 95.358 unge, hvoraf 76.740 er nået 

igennem sociale medier og 18.618 igennem seismo.dk. 

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 
debat og oplysning om det 

europæiske fællesskab 
(EU)? 

Igennem konkrete cases med Ungarn og East Stratcom har vi 

præsenteret de debatter der foregår i EU om demokrati, fake 
news og retsstatsprincipper for den unge målgruppe. Vi har 

desuden engageret unge i Ungarn, en række eksperter og 
parlamentarikere til at diskutere hvad EU skal gøre ifht. sikring 

af demokrati i medlemsstaterne.  

Samarbejde med andre 
organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

Nej. 

 

C3: Web mv. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hvordan er kendskabet 
til hjemmesiden, app'en 

blevet udbredt. 

Dels igennem de sociale medier med kampagner og deling i 
lukkede Facebook-grupper for undervisere, dels igennem kontakt 

til skoler, hvor materialet bliver rundsendt. Derudover vil filmene 

også blive benyttet til en debatevent om retstatsprincipper i EU 
den 20 januar 2021. 



   

 

Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hjemmesider m.v. Angiv 

venligst web-adresse. 

https://seismo.dk/se-videoen-journalist-i-ungarn-vi-bliver-kaldt-loegnere-og-
hemmelige-agenter-hvis-vi-skriver-noget-daarligt-om-regeringen/ 
 
https://seismo.dk/se-videoen-saadan-kan-eu-straffe-de-lande-som-ikke-
overholder-eus-vaerdier/ 
 
https://seismo.dk/se-videoen-kan-journalister-foele-sig-sikre-i-eu/ 
 
https://seismo.dk/video-i-eu-skal-dommere-og-politikere-vaere-uafhaengige-
hvad-betyder-det/ 
 
https://seismo.dk/video-eu-har-et-kontor-som-kaemper-mod-fake-news-
hvordan-goer-det-det/ 
 
https://seismo.dk/video-eu-til-kamp-mod-falske-nyheder-men-kampen-er-
forskellig-i-vest-og-oesteuropa/ 
 
https://seismo.dk/video-hvad-kan-eu-goere-ved-fake-news-paa-de-sociale-
medier/ 
 
https://soundcloud.com/user-561192982/sikring-af-demokrati-i-
eu?si=0517840934774e9c87b980c7e154fbd9 
 

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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