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Kort rapport om forløbet: Programmet blev udviklet og produceret som skitsereret i 

ansøgningen. Det er blevet et særdeles informativt 

program om EU's rolle og mulige fremtid i den nye 

verdensorden. Corona-restriktionerne begrænsede 

bevægelsesfriheden, men alle de deltagende viste stor 

samarbejdsvilje og inviterede til optagelser på egen 

bopæl. Der er anvendt meget infografik i programmet som 

et vigtigt understøttende element. To interviewpersoner 

blev i øvrigt fravalgt i redigeringsfasen af redaktionelle 

årsager og hensyn til den røde tråd. En MEP-politiker fra 

den borgerlige fløj meldte desværre afbud dagen før aftalt 

optagelse på Christiansborg. Andre adspurgte politikere 

ønskede ikke at deltage. En universitetsfilosof havde givet 

tilsagn om deltagelse, men blev desværre forhindret af 

udlandsophold.  

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør mål 

og beskriv opfyldelsen. 

Aktivitetsmålene er opfyldt. Målet var at opnå gentagne 

visninger på DK4, som vi på forhånd havde opnået 

visningsaftale med. Programmet er vist mange gange og 

er stadig en jævnlig bestanddel af DK4 TV's sendeflade på 

forskellige tidspunkter. Derudover er programmet 

tilgængeligt på Bideo, Vimeo, tre YouTube kanaler og to 

websites (Content Marketing Advice og Pangea Film). 

Programmet er desuden tilgængeligt på 

DK4.tv/programmer som et program alle gratis 

registrerede brugere til enhver tid kan se via internettet. 

Der er desuden produceret en podcastversion, som er 

publiceret på 12 forskellige podcast platforme. De 

deltagende i programmet (og jeg selv, naturligvis) har 

desuden delt filmen i deres netværk på LinkedIn og andre 

sociale medier - både linket til DK4 og til Bideo. 



   

 

Oplysninger på 

tilskudsmodtager 

Udfyld 

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af debat 

og oplysning om det 

europæiske fællesskab (EU)? 

Filmen er særdeles informativ og velegnet for alle, ikke 

mindst gymnasieelever, der søger et kompakt billede af, 

hvordan EU fungerer, og hvordan fremtiden ser ud for det 

europæiske samarbejde. Filmen tager fat i højaktuelle 

problemstillinger, som kun er blevet forstærket af den 

seneste tids udvikling med den kolde luft mellem Kina og 

Vesten; USA’s tiltagende isolationisme og den nylige  

ubådsalliance med UK og Australien, der har udstillet en 

voksende kløft mellem EU og USA - og som har fået 

Frankrigs præsident til at understrege behovet for en 

strategi, som iagttagere betegner som ”Europe 

First”.Afslutningen af den kolde krig betød ikke, at alle 

lande er godt på vej mod demokratiske, sekulære 

økonomier, der deler Vestens værdier. Et nyt rumkapløb 

og en teknologisk kold krig er i gang på mange fronter i 

en verden, hvor COVID-19 pandemien har udstillet 

sårbarheden ved just-in-time forsyningskæder spredt ud 

over hele kloden. 

Kina, USA og EU er de tre stærkeste globale magtcentre. 

Kina buldrer frem, USA fører en mere tilbagetrukket rolle, 

mens EU har store udfordringer med at få de 27 

medlemslande til at blive enige om en fælles vej på 

vigtige områder. 

Filmen ser bl.a. på kinesernes opkøb i Europa, kritisk 

infrastruktur, skattely i EU, centralisering, fælles 

finanspolitik i eurozonen og Europas Forenede Stater. Det 

handler også om blød magt, Bruxelles-effekten og de unge 

generationer, der har et mere holistisk syn på verden. Og 

det handler om EU’s visioner om at ruste sig til fremtiden 

med strategisk autonomi på en lang række områder fra 

halvledere og vacciner til digital infrastruktur og 

robotteknologi. 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, oplys 

venligst hvilke. 

Udfyld samarbejder (udvid boksen ved at trække ned i 

linjenummeret i arkets venstre side) 

 

C2: Radio/TV/Web 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? 1 

Deltagere 4 

Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal og på 

hvilket tidspunkt? 

Programmet har igennem længere tid indgået og indgår 

stadig som en fast bestanddel af sendefladen på DK4 TV. 

Programmet sendes på forskellige datoer og forskellige 

tidspunkter. Desuden er programmet tilgængeligt for alle 

på DK4.tv/programmer med en internetforbindelse. 

Programmet er også tilgængeligt på Bideo samt YouTube. 



   

 

TV/Radio-programmer: Er 

programmerne tilgængelige 

på internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse? 

FILM  

Bideo: https://www.bideo.dk/bideo/eu-i-den-nye-

verdensorden-hvor-er-eu-paa-vej-hen 

 

DK4: https://dk4.tv/video-page/?id=611189 

 

Vimeo: https://vimeo.com/612454634 

 

YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=S7k36DOMaw0 

 

YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=1JwIEQzuuW0 

 

YouTube: https://youtu.be/GoEicx-b24A 

 

Pangea Film https://pangeafilm.dk/ 

 

Content Marketing Advice 

https://contentmarketingadvice.dk/ 

 

PODCAST 

Apple Podcasts: 

https://podcasts.apple.com/us/podcast/eu-i-den-nye-

verdensorden-hvor-er-eu-på-vej-hen/id1587593899 

 

Spotify: 

https://open.spotify.com/show/3VrNmcPxhZ9i69IIk0hnRL 

 

Podimo https://studio.podimo.com/podcast/331d7573-

2af8-4ac0-b7b9-033e29e6b0fb/episodes/0d1c45e2-4bd2-

44a9-beb7-495922f63e19 

 

Podcast Addict: 

https://podcastaddict.com/podcast/3642497 

 

Podchaser: https://www.podchaser.com/podcasts/eu-i-

den-nye-verdensorden-hvor-1978428 

 

Deezer: https://www.deezer.com/da/show/3015382 

 

Listen Notes: https://www.listennotes.com/podcasts/eu-i-

den-nye-verdensorden-hvor-er-eu-p%C3%A5-vej-Z-

L67UWX8Y4/ 

 

Player FM: https://player.fm/series/eu-i-den-nye-

verdensorden-hvor-er-eu-pa-vej-hen 

 

Podcast Index: https://podcastindex.org/podcast/4338553 

 

Castro: https://castro.fm/podcast/95d6db2c-e788-4e53-

b760-cdcc3e721bd4 

 

PodFriend: 

https://web.podfriend.com/podcast/1587593899 

https://www.bideo.dk/bideo/eu-i-den-nye-verdensorden-hvor-er-eu-paa-vej-hen
https://www.bideo.dk/bideo/eu-i-den-nye-verdensorden-hvor-er-eu-paa-vej-hen
https://dk4.tv/video-page/?id=611189
https://vimeo.com/612454634
https://www.youtube.com/watch?v=S7k36DOMaw0
https://www.youtube.com/watch?v=1JwIEQzuuW0
https://youtu.be/GoEicx-b24A
https://podcasts.apple.com/us/podcast/eu-i-den-nye-verdensorden-hvor-er-eu-på-vej-hen/id1587593899
https://podcasts.apple.com/us/podcast/eu-i-den-nye-verdensorden-hvor-er-eu-på-vej-hen/id1587593899
https://open.spotify.com/show/3VrNmcPxhZ9i69IIk0hnRL
https://studio.podimo.com/podcast/331d7573-2af8-4ac0-b7b9-033e29e6b0fb/episodes/0d1c45e2-4bd2-44a9-beb7-495922f63e19
https://studio.podimo.com/podcast/331d7573-2af8-4ac0-b7b9-033e29e6b0fb/episodes/0d1c45e2-4bd2-44a9-beb7-495922f63e19
https://studio.podimo.com/podcast/331d7573-2af8-4ac0-b7b9-033e29e6b0fb/episodes/0d1c45e2-4bd2-44a9-beb7-495922f63e19
https://podcastaddict.com/podcast/3642497
https://www.podchaser.com/podcasts/eu-i-den-nye-verdensorden-hvor-1978428
https://www.podchaser.com/podcasts/eu-i-den-nye-verdensorden-hvor-1978428
https://www.deezer.com/da/show/3015382
https://player.fm/series/eu-i-den-nye-verdensorden-hvor-er-eu-pa-vej-hen
https://player.fm/series/eu-i-den-nye-verdensorden-hvor-er-eu-pa-vej-hen
https://podcastindex.org/podcast/4338553
https://castro.fm/podcast/95d6db2c-e788-4e53-b760-cdcc3e721bd4
https://castro.fm/podcast/95d6db2c-e788-4e53-b760-cdcc3e721bd4
https://web.podfriend.com/podcast/1587593899


   

 

Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

 

Amazon Music: 

https://music.amazon.com/podcasts/c4cfe38c-e9f6-4d0b-

b967-ddbc72dae6ca 

 

 

 

https://music.amazon.com/podcasts/c4cfe38c-e9f6-4d0b-b967-ddbc72dae6ca
https://music.amazon.com/podcasts/c4cfe38c-e9f6-4d0b-b967-ddbc72dae6ca

	Rapportskema
	C2: Radio/TV/Web

