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Projektets titel: United Rainbow Colors of Europe 

Startdato: 04-01-21 

Slutdato: 31-12-21 

Kort rapport om forløbet: Projektet har langt hen ad vejen forløbet som planlagt, vi 

blev desværre nødsaget til at udskyde projektets afslutning 

grundet Corona, men det lykkedes os at sammensætte de 

programmer vi ønskede. Produktionsmetoden ændrede sig 

også en smule undervejs, da det pludselig blev muligt for os 

at lave vores interviews live, i stedet for via skype el.lign. 

hvilket har bidraget til en højnet kvalitet af programmerne. 

Alle programmerne har været gratis, offentligt tilgængelige 

fra 31-12-21. 

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør 

mål og beskriv 

opfyldelsen. 

Projektets aktivitetsmål er opfyldt til punkt og prikke i vores 

programserie. Vi har formået at sætte fokus på såvel det 

politiske og lovmæssige stof samt sat fokus på de områder 

hvor den almene borger mærker effekten af disse tiltag. Så vi 

mener vi har et produkt der skaber fokus på 

menneskerettigheder på tværs af Europa, inden for LGBTQI+, 

i et bredt perspektiv.  

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det 

europæiske fællesskab 

(EU)? 

EU spiller en stor rolle på tværs af programmerne, vi har 

gjort et stort arbejde ud af, at have de europæiske briller på. 

Derfor indeholder alle programmer et element af 

sammenligning på tværs af EU lande eller fokus på konkret 

lovgivning fra Europa Parlamentet.  

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

Vi har i forbindelse med projektet været i kontakt med rigitg 

mange organisationer og politiske grupper, som har været 

meget hjælpsomme, men vi har nydt godt af et direkte 

samarbejde med LGBT+ Danmark og Inter Group (EP),   

 

C2: Radio/TV/Web 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? 15 programmer af 16-25 minutters varighed 

Deltagere LGBT-organisationer, aktivister og politikere fra hele Europa 

Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal og 

på hvilket tidspunkt? 

Programmerne har ikke været sendt på TV (C3 ansøgning) 

TV/Radio-programmer: Er 

programmerne 

tilgængelige på 

internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse? 

Programmerne er tilgængelige på www.vimeo.com/urceu  

 

http://www.vimeo.com/urceu


   

 

C3: Web mv. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hvordan er kendskabet til 

hjemmesiden, app'en 

blevet udbredt. 

Vi har vi i berøring med LGBT-organisationer, politikere, 

medier  

Og aktivister over hele Europa, som alle har fået tilsendt et 

link. 

Hjemmesider m.v. Angiv 

venligst web-adresse. 

Www.vimeo.com/urceu 

Hjemmeside: Hvor mange 

besøgende har siden pr. 

måned, og hvor mange af 

de besøgende er unikke 

brugere?  

Udfyld antal af månedlige, unikke besøgende 
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