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Kort rapport om forløbet: I det store hele er forløbet gået som planlagt. Dog måtte vi 

omlægge første produktion til at være sidste produktion pga 
travlhed hos en af MEP'erne - hvilket forsinkede 

færdiggørelsen. Vi vil ikke undlade at nævne den gode 
respons, som vi har modtaget fra samtlige MEP'er for at 

bringe dette vigtige emne (LGBT+ rettigheder) i fokus. Læs 
mere fyldestgørende i den vedhæftede "Rapport og 

Programbeskrivelse". 

Er aktivitetsmålene for 
projektet opnået? Anfør mål 

og beskriv opfyldelsen. 

Der er blevet produceret 4 udsendelser, som alle er 
programsat på dk4 med premiere og genudsendelse - vises 

ligeledes på Hovedstaden i Kanal 1's sendetid. Endvidere er 

programmerne til rådighed på bideo.dk, kanal-1.dk og 
WatchOut.dk. Endelig er alle udsendelser blevet promoveret 

på de sociale medier - herunder Facebook, LinkedIn og 
Twitter. 

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af debat 
og oplysning om det 

europæiske fællesskab (EU)? 

Programmerne har givet seerne indsigt i hvordan EU har 

udviklet sig fra kun at være et handelssamarbejde, til også at 
være et samarbejde om at overholde menneskerettigheder – 

herunder LGBT-personers rettigheder. 
Vi hører om hvordan de danske MEP’ere kæmper for bedre 

rettigheder for LGBT-personer i de lande i unionen, som er 
på kant med, eller slet ikke overholder EU’s charter om 

grundlæggende rettigheder. 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, oplys 

venligst hvilke. 

Ja. LGBT- komiteen, LGBT Denmark, Copenhagen Pride, 

ILGA-Europe og Rainbow Business Denmark. 

 

C2: Radio/TV/Web 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? 4 programmer 

Deltagere Se deltagerne i Programbeskrivelsen 

Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal og på 
hvilket tidspunkt? 

På Kanal Hovedstaden og dk4 på forskellige tidspunkter fra 

ultimo november. 

TV/Radio-programmer: Er 
programmerne tilgængelige 

på internettet? Hvis ja, på 
hvilken adresse? 

Programmerne er tilgængelige på kanal-1.dk, Bideo.dk og 
Watchout.dk. Sidstnævnte er en LGBT-medieplatform, hvor 

programmerne er blevet lovet tilføjet medio december. 
Programmerne omtales på BIDEO.dk's Facebook-side med 

links til BIDEO.dk, hvor programmerne ligger. 
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