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Kort rapport om forløbet: TV serie i 4 afsnit om hhhv. Cirkulær Økonomi, Bæredygtig 

fødevare, Energi og Transport og Social retfærdighed blev 

researchet og tilrettelagt i perioden 1.februar – 31.maj 2021. 

Der var optagelse, interview og andet i perioden 1.juni – 

31.oktober. Registrering, klippemanuskript og færdig 

redigering fandt sted i perioden 1.august – 30.november 

2021. De 4 afsnit blev hver især vist i tv-programmerne 

Odense ser Rødt og UDSYN på kanal Fynboen i perioden 

1.oktober – 31.december 2021.  

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør 

mål og beskriv 

opfyldelsen. 

Aktivitetsmålet var at producere en seværdig, informativt og 

debatskabende tv-serie i 4 afsnit, der hver især kan ses i 

minimum 2 tv-programmer, der vises min. 10 gange i løbet 

af en uge og samtidig er tilgængelig på egen hjemmeside, 

Facebook og You Tube. Det mener vi er opfyldt. Både når det 

handler om antal programmer og visninger. Men også at den 

indholdsmæssige kvalitet lever op til at være seværdig, 

informativ, debatskabende på en måde, der også ser på både 

konsekvenserne og mulighederne i medlemskabet af EU. 

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det 

europæiske fællesskab 

(EU)? 

TV serien har anskueliggjort hvilke udfordringer EU 

samarbejdet står overfor når der på tværs af nationale 

interesser skal findes både politisk opbakning og økonomi til 

at iværksætte langsigtede initiativer, der også omhandler 

forhold uden for fællesskabet ydre grænser. 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

Nej 

 

C2: Radio/TV/Web 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? 4 

Deltagere MEP’er Christel Schaldemose, Socialdemokratiet og Asger 

Christensen, Venstre, Nikolaj Villumsen, Enhedslisten – 

Velfærdsforsker RUC, Jon Kvist, Miljøforsker SDU, Henrik 

Wenzel, Professor Agroøkologi AAUH, Tommy Dalgaard – 

Connie Hedegaard, CONCITO. Torben Knudsen Landbrug & 

Fødevarer. Rikke Lundsgaard, Naturfredningsforeningen. 

Lærke Flader, El Bil Alliancen. Heinz Wolf, Kirkens Korshær. 

Steen Gade, Miljø og klima debattør.  



   

 

Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal og 

på hvilket tidspunkt? 

Program om Cirkulær Økonomi sendt første gang i TV Odense 

ser Rødt 2.oktober kl.11.00 og TV Udsyn 3.oktober kl. 16.00 

og derefter genudsendt flere gange i den kommende uge. 

Program om Bæredygtig Fødevareproduktion sendt første 

gang i TV Odense ser Rødt 16.oktober kl.11.00 og TV Udsyn 

17.oktober kl. 16.00 og derefter genudsendt flere gange i den 

kommende uge. Program om Social retfærdighed sendt første 

gang i TV Odense ser Rødt 20.november kl.11.00 og TV 

Udsyn 21.november kl. 16.00 og derefter genudsendt flere 

gange i den kommende uge. Program om Energi og transport 

sendt første gang i TV Odense ser Rødt 27.november kl.11.00 

og TV Udsyn 28.november kl. 16.00 og derefter genudsendt 

flere gange i den kommende uge. Alle 4 programmer blev 

genudsendt i TV Udsyn i jule, nytårs ugerne 52 og 53. Alle TV 

visninger har været på kanal Fynboen.  

TV/Radio-programmer: Er 

programmerne 

tilgængelige på 

internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse? 

http://osrtv.dk/2021/10/03/cirkulaer-oekonomi-mod-miljoe-

og-klima-svineri-2/ 

http://osrtv.dk/2021/10/17/mad-og-nok-god-mad-til-alle-2/ 

http://osrtv.dk/2021/11/21/fattigdom-eller-social-

retfaerdighed-2/ 

http://osrtv.dk/2021/11/30/koerer-eu-groent-tidsnok/ 
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