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Journalnr.:  EUFC.2020-0139 

Bevilget tilskud: 100.000 

Projektets titel: Mit Europa 

Startdato: 01-jan-21 

Slutdato: 31-jul-21 

Kort rapport om forløbet: Med dybdegående samtaler, interviews og artikler har projektet 
‘Mit Europa’ sat fokus på en lang række spørgsmål og problemer, 
der vedrører alle borgere i EU. Arrangementerne har været 
afviklet digitalt for et landsdækkende publikum i forbindelse med 

dokumentarfilmsfestivalen CPH:DOX fra 21. april til 12. maj*. 
Her har dokumentarfilm fra hele verden fungeret som tematisk 
udgangspunkt for de digitale debatter, hvor seerne undervejs 
kunne kommentere og stille spørgsmål til paneldeltagerne. Fordi 

debatterne har været filmet og live-streamet, er de nu også frit 
tilgængelige på CPH:DOX’s digitale vidensunivers for både 
festivalens skoletjeneste og alle andre interesserede borgere.  
 

*Som orienteret 7/1/21 rykkede CPH:DOX pga. 
coronarestriktionerne festivalens datoer en måned frem fra slut 
marts til slut april, nærmere bestemt 21. april - 2. maj, med en 
senere forlængelse til 12. maj for at imødekomme genåbningen 

af de danske biografer den 6. maj.  



   

 

Tilskudsmodtager:  Fonden De Københavnske Filmfestivaler 

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør 
mål og beskriv 
opfyldelsen. 

Aktivitetsmål 1: 2 store online samtaler á 45 minutter: 

 
23/4/21 afholdte vi en online samtale om arbejdsrettigheder og -
vilkår i EU med bl.a. EU-kommissær, Nicolas Schmit.  
29/4/21 afholdte vi en online samtale mellem den slovenske 

filosof, Slavoj Žižek, og instruktør Jani Sever. Samtalen drejede 
sig om migrationskrisen i Europa, Brexit og den voksende 
populisme.  
 

Aktivitetsmål 2: 5 online tematiske debatter á 30 minutter  
22/4/21 afholdte vi en online debat om demokratiets tilstand i EU 
under og efter Covid-19. I panelet sad bl.a. landsformand i 
Europabevægelsen, Stine Bosse.  

29/4/21 afholdte vi en online debat om Europas indre grænser, 
om hvordan grænser gennem tiden har defineret Europa, og om 
historien gentager sig selv, når der sættes hegn op langs den 
dansk/tyske grænse.  

22/4/21 afholdte vi en online debat om de europæiske børn i de 
syriske flygtningelejrer.  
21/4/21 afholdte vi en online debat om Danmark som grønt 
foregangslands i EU og i verden. Debatten tog udgangspunkt i 

filmen ‘70/30, og i panelet sad Miljøminister Dan Jørgensen, 
forhenværende formand for Klimaudvalget, Ida Auken, og de to 
klimaaktivister, Esther Kjeldahl og Selma de Montgomery.  
28/4/21 afholdte vi en online debat om klimakampen og det 

digitale fodaftryk i Danmark såvel som Europa. 
 
Aktivitetsmål 3: 3 interviews (enten video, tekst eller podcast) 
Den online samtale om arbejdsrettigheder og -vilkår i EU den 

23/4/21 blev indledt med et videointerview af EU-kommissær, 
Nicolas Schmit.  
29/4/21 afholdte vi et videointerview med de to tyske 
graverjournalister, Bastian Obermayer og Frederik Obermaier fra 

Süddeutsche Zeitung, der dækkede Ibiza-gate, og som endte 
med at vælte en europæisk regering.  
22/4/12 afholdte vi et videointerview mellem 
menneskerettighedsaktivist, advokat og en af verdens første 

kvindelige imamer, Seyran Ateş og succesforfatter Sara Omar. 
Interviewet drejede sig om islams vilkår inden for Europas 
rammer, og om hvorvidt islam er klar til en seksuel revolution.  
 

Aktivitetsmål 4: 3 essays/baggrundsartikler 
Artikel 1: ‘Sammenligningernes diktatur: EU mellem Kina og 
USA’ 
Artikel 2: ‘Det grønne foregangsland kan aldrig stå alene’ 

Artikel 3: ‘Bruxelles-effekten og kunstig intelligens’ 
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Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 
debat og oplysning om det 
europæiske fællesskab 
(EU)? 

De mange online arrangementer, samtaler og interviews har i 

løbet af festivalen inviteret publikum til at samles (på afstand), 
debattere, undre og stille spørgsmål til det europæiske 
fællesskab, dets regler, normer og potentiale. I ovenstående 
punkt vises spændvidden i de debatterede emner med alt fra 

demokrati og retssikkerhed til journalistik og klimapolitik, men 
centralt igennem det hele er forholdet til EU og de dertilhørende 
fordele og ulemper. På den måde er publikum blevet klædt 
fagligt på og inspireret til en oplyst debat om de gældende 

emner. Dokumentarfilm kan som intet andet medie vække 
nysgerrighed og genkendelse, og ved netop at fundere 
debatterne i nogle af de nyeste og mest tankevækkende 
dokumentarfilm, bliver de ofte komplicerede emner nemmere at 

reagere på og tale om. En debat om store politiske spørgsmål 
som eksempelvis arbejdsrettigheder og -vilkår i EU bindes op på 
de personlige historier i filmen ‘The Gig Is Up’ for på den måde at 
engagere seeren på nye måder.  

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 
oplys venligst hvilke. 

Udenrigspolitisk Selskab 

IDA 
CBS 
Dansk Journalistforbund 
Roskilde Festival Højskole 

IMS - International Media Stupport 
Dagbladet Politiken er CPH:DOXs faste mediepartner og har 
således gjort opmærksom på projektet og bidraget med 
journalister som moderatorer til forskellige interviews og 

debatter.  

 

C1: Arrangementer m.v. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal arrangementer? 9 

Oplægsholdere/debattører 
mv 

EU-kommissær, Nicolas Schmit. Gruppeformand i 3F, Tina Møller 
Madsen. Medstifter af Hilfr, Nicolai Søndergård Kjær. Direktør i 

Wolt Danmark, Søren Meier Svendsen. Morten Hjortshøj, 
Politiken. Filosof og kulturkritiker, Slavoj Žižek. Instruktør, Jani 
Sever. Journalist, Steen Nørskov. Landsformand i 
Europabevægelsen, Stine Bosse  

Monitoreringsekspert hos Institut for Menneskerettigheder, 
Christoffer Badse. Dokumentarist Karen Stokkendahl Poulsen. 
Forsker i demokrati og bestyrelsesmedlem i DEO, Jesper 
Vestermark. Det Udenrigspolitiske Selskab, Charlotte Flindt 

Petersen. Instruktør, Jens Loftager. Lektor, Ph.D. og 
grænseregionsforsker Dorte Jagetic Andersen 
Professor i grænseregionsforskning ved Institut for 
Statskundskab, Steen Bo Frandsen (SDU). Generalsekretær i Red 

Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen. Advokat Knud Foldschack. 
Journalist og dokumentarist, Nagieb Khaja. Retsordfører for 
Dansk Folkeparti, Peter Skaarup. Miljøminister Dan Jørgensen. 
Forhenværende formand for Klimaudvalget, Ida Auken. 

Klimaaktivister, Esther Kjeldahl og Selma de Montgomery . 
Politisk redaktør på TV 2, Troels Mylenberg. Tidl. uddannelses- og 
forskningsminister Tommy Ahlers. Direktør i IT-branchen, 



   

 

Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Natasha Saxberg. Formand i IDA, Thomas Damkjær Petersen. 
Dokumentarist, Phie Ambo. Journalister, Bastian Obermayer og 
Frederik Obermaier Journalist, Frauke Giebner. Imam, Seyran 
Ateş. Forfatter, Sara Omar 

Deltagerantal (evt. 

skønnet) 

Eftersom alle arrangementer blev streamet over Facebook, er 

deltagerantallet det samme som antallet af visninger. På 
Facebook tæller en visning, når en seer har set 1 minut eller 
mere. De online arrangementer havde på denne måde 
sammenlagt 17.500 visninger, inkl. visninger hos såkaldte co-

broadcastere, dvs. samarbejdspartnere, som delte vores live-
stream med deres følgere på Facebook. 
 
Desuden ligger alle arrangementer stadig tilgængelige online 

efter deres live-visning, hvormed der hele tiden kommer nye 
seere til, men ovenstående tal er udregnet ud fra deltagere under 
CPH:DOX, dvs. optællingen er stoppet efter 12. maj.  

Deltagergebyr?  Alle debatter og arrangementer blev streamet gratis over 

Facebook og var (og er) frit tilgængelige for alle.  

Hvorledes blev 
arrangementet 
annonceret 

Arrangementerne blev primært annonceret på Facebook og vores 
hjemmeside www.cphdox.dk. Generel kendskab til festivalen 
CPH:DOX skete med net-annoncer og plakater i byrummet.  

Hvor blev arrangementet 

afholdt? 

Alle arrangementer blev afviklet fra CPH:DOX’s produktionsstudie 

på Vermundsgade i København. De danske gæster dukkede 
fysisk op på adressen for at deltage i paneldebatterne, imens de 
udenlandske var igennem på en videoforbindelse. Alle debatter 
og arrangementer blev streamet gratis over Facebook og var frit 

tilgængelige for alle. 

 

C2: Radio/TV/Web 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? 9 

Deltagere I alt 30 deltagere fordelt over 9 arrangementer.  

Hvor er programmerne 
sendt? Hvilken kanal og 
på hvilket tidspunkt? 

‘Platformsøkonomi og arbejdsrettigheder på tværs af EU’: Live-
streamet fra CPH:DOX’s Facebook-profil den 23. april kl. 19.30. 
‘An Evening with Slavoj Žižek: Brexit, migration og EU's problem 
med populisme’: Live-streamet fra CPH:DOX’s Facebook-profil 

den 29. april kl. 19.00. 
‘Demokratiets tilstand i EU efter Covid-19’: Live-streamet fra 
CPH:DOX’s hjemmeside den 22. april kl. 22.15. 
‘EU's indre grænser - med og uden mure’: Live-streamet fra 

CPH:DOX’s Facebook-profil den 29. april kl. 18.10. 
‘Europas børn i syriske fangelejre’: Live-streamet fra CPH:DOX’s 
Facebook-profil den 22. april kl. 17.00. 
‘Danmark som europæisk klima-foregangsland’: Live-streamet 



   

 

Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

fra CPH:DOX’s hjemmeside den 21. april kl. 18.00. 
‘Europas klimakamp - og dig’: Live-streamet fra CPH:DOX’s 
Facebook-profil den 28. april kl. 17.00. 
‘Korruption og lovgivning: Europas kritiske journalistik’: Live-

streamet fra CPH:DOX’s Facebook-profil den 29. april kl. 21.30. 
‘An Evening With Seyran Ateş: Europa og Islam’: Live-streamet 
fra CPH:DOX’s Facebook-profil den 22. april kl. 18.15.  

TV/Radio-programmer: Er 

programmerne 
tilgængelige på 
internettet? Hvis ja, på 
hvilken adresse? 

Alle arrangementer er tilgængelige og kan ses online på 

CPH:DOX’s hjemmeside og Facebook-profil.  

 

C3: Web mv. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hvordan er kendskabet til 
hjemmesiden, app'en 
blevet udbredt. 

 
Primært via vores Facebook-profil, som har 58.000 unikke 
følgere.  

Hjemmesider m.v. Angiv 
venligst web-adresse. 

Hjemmeside: https://cphdox.dk/ 
Facebook: https://www.facebook.com/cphdox/ 

Hjemmeside: Hvor mange 
besøgende har siden pr. 
måned, og hvor mange af 
de besøgende er unikke 

brugere?  

Januar 10.182 
Februar 12.224  
Marts 22.114 
April 76.095 

Maj 25.466 
 
I alt 136.396 unikke brugere i perioden.  
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