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Kort rapport om forløbet: Projektet er gennemført i overensstemmelse med 
ansøgningen. Det er første gang, vi har arbejdet med en 

medvært i form af en ekspert fra DEO ved siden af 
studieværten. Til et så specialiseret projekt som EU-Balkan-
projektet har dette vist sig at være afgørende for 
programrækkens vellykkede gennemførelse. De seks 

programmer med hovedvægt på seks forskellige temaer fik 
ekstra styrke, da diskussionen om Balkan og EU blussede 
ekstra op i medierne under optagelsen af programmerne. Vi 
har en forventning om, at programrækken vil være en 

øjenåbner og vigtig informationskilde for mange i forhold til 
oplysning og debat om EU, Europa og Balkan. 

Er aktivitetsmålene for 
projektet opnået? Anfør mål 

og beskriv opfyldelsen. 

Aktivitetsmålene er opfyldt, hvad angår produktion og visning 
på dk4 af 6 temaorienterede programmer a 35 - 40 min. på 

forskellige tidspunkter, 6 web-tv-versioner med fri adgang på 
youtube.com, dk4.tv og hos DEO. 6 podcastversioner på 
dk4podcast.dk. Start december har 70 000 allerede set 
programmerne på dk4, når der var flest. Den forventede 

spredning til sammenlagt mindst 400 000 i løbet af et år anses 
derfor stadig som realistisk. Visningerne fortsætter og 
programmerne vil blive liggende som web-tv med fri adgang. 

Hvorledes har aktiviteten 
bidraget til udvikling af debat 

og oplysning om det 
europæiske fællesskab (EU)? 

Projektet har sat fokus på et underbelyst tema i EU- 
oplysnings- og debatarbejdet, nemlig forholdet mellem EU, 

Europa og Balkan-landene, der stadigt oftere trænger sig på i 
den offentlige debat på europæisk plan og i de enkelte lande. 
Gennem seks programmer med nedslag i seks centrale 
temaer, har projektet medvirket til større indsigt i forholdet 

mellem Europa og Balkan, herunder belyst og diskuteret 
problemer, perspektiver og muligheder. Flg. temaer har været 
grundigt belyst i samarbejde med DEO: "EU og Balkan - EU 
set fra Balkan", "EU og Balkan - Balkan set fra EU", "EU og 

Balkan - fanget på Balkanruten","EU og Balkan - fra 
Jugoslavien til Vestbalkan", "EU og Balkan - klima og miljø på 
Balkan vs EU-standarder", "EU og Balkan - identitet og 
fællsesskab på Balkan og i EU". 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, oplys 
venligst hvilke. 

Primære samarbejdspartnere har været DEO og Mediehuset 

København, men også Det Udenrigspolitiske Selskab. 
Samarbejdsmodellen med en fast Balkan-ekspert som 
medvært ved siden af Christian Foldager i form af DEOs 
analytiker Zlatko Jovanovic har vist sig yderst vellykket og har 

haft stor betydning for dybden i programmerne samt 
muligheden for inddragelse af meget kompetente deltagere. 
Samarbejdet har også tilført spredningsmulighederne for 

projektet yderligere kraft. 

 



   

 

C2: Radio/TV/Web 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? Udfyld antal programmer: 6 tv, 6 web-tv, 6 podcast, 6 radio-
dab 

 

Deltagere Udfyld deltagere i programmer: Christian Foldager som vært 
og DEOs analytiker Zlatko Jovanovic som Balkan-ekspert i 
samtlige programmer. Herudover Ulrik Kohl (ph.d.-stipendiat 

ved RUC og Malmö Universitet), Cecilie Felicia Stokholm 
Banke, enhedsleder, seniorforsker (DIIS).Ismar Dedovic, ph.d. 
i Balkans historie, adjunkt på Niels Brock. Christian Axboe 
Nielsen, assoscieret professor (AU). Kristina Grünenberg, 

lektor (KU). Tea Sindbæk Andreasen, lektor (KU).  

Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal og på 
hvilket tidspunkt? 

Udfyld hvor og hvornår programmerne er blevet sendt På dk4 i 

prime time og i øvrigt døgnet rundt. Programmerne sendes 
stadig. 

TV/Radio-programmer: Er 
programmerne tilgængelige 

på internettet? Hvis ja, på 
hvilken adresse? 

Udfyld link til programmer Ja på Youtube.com, på dk4.tv, hos 
DEO. Links til programmerne er vedlagt på egen side. 
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