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Projektets titel: Demokrati, gæld og krise - hvem styrer Europas økonomi? 

Startdato: 1. januar 21 

Slutdato: 1. juli 2021 

Kort rapport om forløbet: Folkets Radio har udarbejdet en programserie i fire dele om EUs 

makroøkonomi. Vi undersøger, analyserer og diskuterer hvordan 
finanskrisen ramte de europæiske lande, og hvordan EU løste en 

svær gældsproblematik. 

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør mål 
og beskriv opfyldelsen. 

Aktivitetsmål:    1. Vi ønsker at involvere 2 medlemmer, eller 

tidligere medlemmer af Folketinget eller Europa Parlamentet. 2. Vi 
ønsker at opnå 10.000 visning af vores Facebook  annoncer 

relateret til vores fire programmer.  Vi opnåede begge mål da Kira 

Marie Peter Hansen(SF) og Karen Melchior(RV) medvirker i vores 
udsendelser. Derudover fik vi over 16.000 visninger af vores 

facebookannoncer (se dokumentationsbilag)                                                                                 

Hvorledes har aktiviteten 
bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det 
europæiske fællesskab (EU)? 

Vi bidrager med oplysning og debat da vi har har interviews med 
toneangivende eksperter, f.eks. Professor Finn Olesen(AAU) og 

journalist Harald Shumann, der udtaler sig om EUs makroøkonomi. 
Derudover bliver forskellige vinkler, på EUs løsning af finanskrisen 

samt coronahjælpepakkerne, fremlagt, diskuteret og analyseret. Vi 
interviewer derudover repræsentanter fra to forskellige partier i 

Europa Parlamentet og hører forskellige holdninger til Trojkaens 

indblanding i finanskrisen.   

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? fire programmer 

Deltagere Karen Melchior  (RV), Kira Marie Peter Hansen (SF), Professor Finn 
Olesen (AAU), Journalist Harald Shumann (Tyskland), 

Finansjournalist Arno Wellens(Holland) 



   

 

Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal og på 
hvilket tidspunkt? 

I tidsrummet kl. 12.00 - 14.00 onsdage samt genudsendt mandage 

13.00 -14.00 På frekvens 92,2 FM i Aalborg kommune og via online 
livestream på Folketsradio.dk. Programmerne havde premiere 

onsdag d. 16/6 -2021 og har været sendt og genudsendt sidenhen, 
og vil blive genudsendt resten af 2021 i vores EU programflade.  

TV/Radio-programmer: Er 
programmerne tilgængelige 

på internettet? Hvis ja, på 
hvilken adresse? 

Podcast: 
http://www.folketsradio.dk/demokrati-gaeld-og-krise-hvem-styrer-

europas-okonomi/list 
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