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Kort rapport om forløbet: Der er lavet otte podcasts om EU´s grønne omstilling på hver  
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Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør mål 

og beskriv opfyldelsen. 

Ja. Der er som planlagt lavet 8 podcasts, der har været gratis 

og frit tilgængelige på alle platforme som Spotify, Podimo, 

Podbean, Apple og Google podcasts. De kan anvendes af 

studerende på ungdomsuddannelserne, højskoleelever og 

samfundsinteresserede borgere i hele landet til at debattere 

EU´s grønne omstilling. Der er desuden indgået samarbejde 

med Pov International om promovering af podcasts og små 

omtaler, for at sikre større udbredelse.  

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af debat 

og oplysning om det 

europæiske fællesskab (EU)? 

Aktiviteten har bidraget til at skabe en bred offentlig debat om 

EU´s grønne omstilling, og de enkelte podcasts er fulgt op 

med små artikler i Pov International - samt kronik om den 

grønne omstilling i Politiken (3/11) og indlæg i magasinet 

Europa (12/10) Plus oplæg på Bogforum 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, oplys 

venligst hvilke. 

Samarbejde med Pov International, der har genudsendt flere 

podcasts om den grønne omstilling - som PovCasts på deres 

egen platform. 

 

C2: Radio/TV/Web 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? 8 

Deltagere Katherine Richardson, Connie Hedegaard, Dan Jørgensen, 
Hans Van Steen, Kristian Ruby, Steen Gade, Elise Sydendal og 

Bjarke Møller 

Hvor er programmerne 
sendt? Hvilken kanal og på 

hvilket tidspunkt? 

På Spotify, Podimo,Podbean, Google og Apple podcast d. 24/9, 
2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 7/11 og 14/11. Samt hos 

Pov fra 15/10 



   

 

Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

TV/Radio-programmer: Er 

programmerne tilgængelige 
på internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse? 

Se bl.a. https://open.spotify.com/show/084c2nXcYrfzVFtZvCYo33   
https://pov.international/dan-jorgensen-hvad-kan-eu-gore-ved-
klimakrisen/ 

 

C3: Web mv. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hvordan er kendskabet til 
hjemmesiden, app'en blevet 

udbredt. 

Via Facebook og via omdeling af flyers ved fysiske events.  

Hjemmesider m.v. Angiv 
venligst web-adresse. 

future21.eu og bjarkemoller.eu, samt på 
facebook.com/bjarkemoller.eu 

Hjemmeside: Hvor mange 

besøgende har siden pr. 
måned, og hvor mange af de 

besøgende er unikke 
brugere?  

7-8000 unikke besøgende pr. måned. 
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