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Kort rapport om forløbet: Projektet blev gennemført i henhold til ansøgningen. Dog med 

besværligheder grundet Covid-19-situationen. 

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør 

mål og beskriv 

opfyldelsen. 

Aktivitetsmålene blev opnået idet de tre reportager i 

artikelserien blev produceret og publiceret på både web og 

tryk. I den oprindelige ansøgning skulle der produceres fire 

artikler, men projektet blev nedskaleret til tre med 

godkendelse af Nævnet. Der var en del vanskeligheder 

grundet corona-situationen, især omkring rejseaktiviteter og 

nedlukkede og hjemmearbejdende EU-institutioner. Dog 

lykkedes det at genneføre alle rejser og reportager. Dog med 

en del ændringer undervejs. 

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det 

europæiske fællesskab 

(EU)? 

Hver af de tre reportager har på hver sin måde bidraget til 

debat og oplysning om EU. Felix Rothsteins reportage fra 

Polen og besøg hos Frontex havde en særlig aktualitet og 

resulterede bl.a. i, at Felix var gæst i programmet Aftenradio 

på Radio4, hvor han fortalte om sin artikel og sin rejse. Molly 

Balsbys reportage fra Europa-Parlamentet blev læst og delt 

særligt meget via Instagram og fx delt af 

Europaparlamentariker Kira Marie Peter-Hansen. Også 

Alexander Rich-Henningsens reportage fra Stockholm/ECDC 

ramte også en særlig aktualitet, da den netop fokuserede på 

EU’s indsatser omkring sygdomsforebyggelse og muligheden 

for bekæmpe fremtidige epidemier. Der blev taget godt imod 

alle tre reportager på tværs af sociale medier og ligeledes på 

tryk. 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

Udfyld samarbejder (udvid boksen ved at trække ned i 

linjenummeret i arkets venstre side) 

 

C3: Web mv. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hvordan er kendskabet til 

hjemmesiden, app'en 

blevet udbredt. 

Annoncering på tværs af sociale medier. 

Hjemmesider m.v. Angiv 

venligst web-adresse. 

www.atlasmag.dk   

Hjemmeside: Hvor mange 

besøgende har siden pr. 

måned, og hvor mange af 

de besøgende er unikke 

brugere?  

Atlas har i gennemsnit omkring 20.000 unikke brugere. 

http://www.atlasmag.dk/
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