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Kort rapport om forløbet: Bogen Håbets politik om fremtidens Europa har fået fin dækning 
i medierne med diverse anmeldelser, der er afholdt 7 offentlige 

og frie foredrag, og der er lavet adskillige opslag på Facebook 
og andre sociale medier. 

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør mål 
og beskriv opfyldelsen. 

Der har grundet coronarestriktioner været færre deltagere til de 

offentlige foredrag end forventet, og foredragene måtte 
udskydes til maj/juni. Fem podcasts om Fremtidens Europa er 

offentliggjort på diverse platforme i juni 2021. Der er også 
bragt uddrag af bogen i Dagbladet Politiken, Altinget.dk og Pov 

International, samt bragt anmeldelser i Information, JP og 
Altinget, samt givet interviews til Information og Ræson. Samt 

indlæg Mandag Morgen 

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af debat 
og oplysning om det 

europæiske fællesskab (EU)? 

Aktiviteten har bidraget til at sætte en ny visionær debat om 

fremtidens Europa, og hvordan man gennem konkrete politiske 
reformer kan skabe nyt håb blandt borgerne. Der er holdt 

foredrag i hele landet og online for at udbrede kendskabet mest 

muligt. 

Samarbejde med andre 
organisationer? hvis ja, oplys 

venligst hvilke. 

Der har været samarbejde med Europabevægelsen, Europæisk 
Ungdom, Dagbladet Information, Odense bibliotekerne, CBS, 

Zevio og Thiemers magasin om afholdelse af foredrag og 
debatter  

 

C1: Arrangementer m.v. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal arrangementer? 7 

Oplægsholdere/debattører 

mv 

Bjarke Møller, Mogens Lykkketoft, Uffe Østergaard, Caroline de 

La Porte og Niels Ivar Larsen 

Deltagerantal (evt. skønnet) 315 

Deltagergebyr?  0 

Hvorledes blev 

arrangementet annonceret 

På Facebook og folkemøde app 

Hvor blev arrangementet 
afholdt? 

Aalborg, Aarhus, Odense, København, Folkemødet i Allinge, 
samt to onlineforedrag på CBS og Zevio 

 



   

 

C2: Radio/TV/Web 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? Udfyld antal programmer 

Deltagere Udfyld deltagere i programmer 

Hvor er programmerne 
sendt? Hvilken kanal og på 

hvilket tidspunkt? 

P1-morgen (10/4), Den2radio (29/5 og 5/6), Zevio 21/6. plus 
fem videoer på min YouTube kanal 

TV/Radio-programmer: Er 

programmerne tilgængelige 
på internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse? 

https://www.dr.dk/radio/p1/p1-morgen/p1-morgen-2021-04-

09/01:40:18 http://den2radio.dk/udsendelser/det-
europaeiske-hus-mellem-trusler-og-hab-5/  

http://den2radio.dk/udsendelser/det-europaeiske-hus-
mellem-trusler-og-hab-6/  https://zevio.com/live/c4douC   

https://www.youtube.com/channel/UCrE5AQWsP3L-
2920X29rbZQ 

 

C3: Web mv. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hvordan er kendskabet til 
hjemmesiden, app'en blevet 

udbredt. 

Via Facebookannoncer 

Hjemmesider m.v. Angiv 

venligst web-adresse. 

Future21.eu.  Facebook.com/bjarkemoller.eu 

Hjemmeside: Hvor mange 
besøgende har siden pr. 

måned, og hvor mange af de 
besøgende er unikke 

brugere?  

24.500 besøg/visninger pr. måned. 10818 unikke 
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