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Kort rapport om forløbet: På grund af corona, blev projektet startet op, men senere udsat - 

efter aftale med Europa nævnet, derfor den lange projektperiode. 

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør mål 

og beskriv opfyldelsen. 

Danwatch har produceret og udgivet i alt ni journalistiske 

produkter, der sætter fokus på EU’s arbejde for at nå FN’s 

verdensmål 8 og 12. dermed er aktivitetsmålene for projektet 

nået. Danwatch har konkret udgivet tre podcastepisoder á 25 

minutters varighed, tre longread-artikler og tre SoMe-videoer af 

2,5 minutters varighed. 

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det 

europæiske fællesskab (EU)? 

I de ni produktioner har Danwatch undersøgt og formidlet, 

hvordan konkrete EU politikker skaber udfordringer og løsninger 

på vejen mod at indfri Danmarks ønske om at nå FN’s verdensmål 

8 (anstændige jobs og økonomisk 
vækst) og verdensmål 12 (ansvarligt forbrug og produktion). 

 

Ved at engagere unge og kendte danske meningsdannere i 

projektet har Danwatch sat EU’s arbejde ind i et jordnært og 

forbrugerorienteret perspektiv. Dertil får læsere og lyttere 

mulighed for selv at engagere sig via konkrete og konstruktive 

råd til, hvordan man som helt almindelig forbruger kan bidrage til 

at indfri verdensmål 8 og 12. 

 

Konkret har vi undersøgt, udfoldet og besvaret følgende 

problemstillinger i de ni produktioner: 

Vil EU’s grønne taksonomi gøre det lettere for danskerne at 

investere særligt deres pension bæredygtigt? Og kan taksonomien 

styrke en mere bæredygtig vækst globalt? 

Vil den kommende EU-lov om virksomhedsansvar gøre op med 

modebranchens enorme ressourceforbrug og dårlige kritisable 

produktionsforhold globalt? Og vil loven betyde, at forbrugere i 

fremtiden kan købe nyt tøj med god samvittighed? 

Hvordan kan EU’s politikker forbedres, så de beskytter 

migrantarbejdere i de europæiske grøntsagsmarker og 

bærplantager? Og hvad kan man som forbruger gøre for at styrke 

en mere ansvarlig produktion og flere anstændige jobs i 

landbruget i Europa? 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

Danwatch har samarbejdet med Radio Loud om udgivelse af 

podcast og video. 

 
 



 

C3: Web mv. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hvordan er kendskabet til 

hjemmesiden, app'en blevet 

udbredt. 

Danwatch har i samarbejde med Radio Loud udgivet 3 

podcastepisoder og 3 SoMe videoer. Podcastepisoderne er udgivet 

på platformene iTunes, Spotify, Spreaker, iHeartRadio, Google 

Podcasts, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser og 

JioSaavn. Videoer, podcastepisoder og artikler er delt på Facebook 

og Instagram af Danwatch og Radio Loud. Både video og podcast 

indgår i artiklerne. Dertil har de tre unge, kendte meningsdannere 

delt produktionerne med deres netværk. Hertil er alle 

produktioner med i tre af Danwatchs nyhedsbreve. 

Hjemmesider m.v. Angiv 

venligst web-adresse. 

Artikel 1: https://danwatch.dk/perspektiv/da-emma-holten-ville- 

investere-sin-pension-groent-opdagede-hun-hvor-svaert-det-er- 

nu-vil-eu-hjaelpe/ 
Artikel 2: 

https://danwatch.dk/perspektiv/julie-blichfeld-proever-at-vaere- 

baeredygtig-i-en-modebranche-der-er-det-modsatte-nu-skal-en- 

eu-lov-revolutionere-branchen/ 

Artikel 3: https://danwatch.dk/perspektiv/micki-cheng-vil-ikke- 

taenke-paa-hvem-der-plukker-hans-jordbaer-men-der-er-ingen- 

der-hjaelper-migrantarbejderne-i-europas-baerplantager/ 

Podcastepisode 1: 

https://www.spreaker.com/user/danwatch/ny-emma-rigtig-4-okt 

Podcastepisode 2: 

https://www.spreaker.com/user/danwatch/julie-blichfeld-og- 

toejindustriens-masse 

Podcastepisode 3: 

https://www.spreaker.com/user/danwatch/micki-cheng-og- 

migrantarbejdere-i-frugtp 

Video 1: 

https://www.facebook.com/danwatchmedia/videos/89824116414 

9064 

Video 2: 

https://www.facebook.com/danwatchmedia/videos/17335804203 

64970 

Video 3: 

https://www.facebook.com/danwatchmedia/videos/38135427685 

8077 

Hjemmeside: Hvor mange 

besøgende har siden pr. 

måned, og hvor mange af de 

besøgende er unikke 

brugere? 

Artiklerne er læst af 1142 unikke brugere. 

Podcasten er lyttet af 502 unikke brugere. 

Videoerne er set af 1388 unikke brugere og har fået 42 

reaktioner. Udsendt i 3 Danwatchs nyhedsbrev, der har knap 

2300 modtagere. 
Podcasten lå i oktober som den syvende mest lyttede i kategorien 

News Commentary i Apple Podcasts. 
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