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Kort rapport om forløbet: Vi producerede flere minutter end lovet, nåede alle de lovede 

mål 

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør mål 

og beskriv opfyldelsen. 

vi dækkede en masse forskellige emner. Alle MEP'ere blev 

spurgt om det ville medvirke, med undtagelsen af to 

medvirkede alle enten i direkte interview, eller som citat. 

Udsendelserne blev brugt af radioerne. Normalt over 100 

radioer fordelt over hele landet. Disse lyttere lytter normalt 

kun til lokale nyheder, så de må siges at have fået viden om 

EU, de ellers ikke ville have fået. Alle udsendelser blev 

offentliggjort på FB, både på Radiomb og Den elektroniske 

folkeoplysning. Udsendelsesrækken blev nævnt i de lokale 

medier, samt et enkelt regionalt medie. Formatet med de 

korte udsendelser egnede sig bedre til at kunne "rykke ud" 

hurtigt, men var til gengæld meget "omkostningstung", da 

hver lille udsendelse krævede et nyhedsbrev, der blev ud til 

alle radioer. Inden da skulle udsendelsen oploades til diverse 

servere, hjemmesider osv. Bare for at nævne nogen 

eksempler på den ekstra tid projektet tog, som vi ikke havde 

beregnet.  

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af debat 

og oplysning om det 

europæiske fællesskab (EU)? 

Vi bragte en lang række historier, som dels viser sider af EU, 

som mange ikke er kender. Fx at EU ikke er én institution men 

flere der faktisk godt kan kæmpe imod hinanden. Men også 

historier som viser diplomatiet paradokser, som fx at IMF 

penge hjælper diktatorer og direkte modviker EU sanktioner. 

Så er der debatskabende historier, som andre medier ikke 

dække så nuanceret, om fx vaccinestrategien nu virkelig var 

den fiasko, mange politikere og medier sagde, at den var? 

Historierne mener vi bestemt har bidraget til at både nuancere 

billedet af EU, men har også givet grobund for at kunne 

debatere rundt omkring de danske stuer. Den slags kan 

ganske vist ikke måles, men er i virkeligheden nok den 

vigtigste effekt ved al radio. At der er nogen der har lyttet kan 

i øvrigt ses af, at jeg selv har modtaget op til flere trusler pga 

vores udsendelser. Lidt pudsigt, eller afhængigt af humøret 

tragisk. Truslerne er ikke meldt til Politiet, da idioter ikke 

fortjener nogen former for opmærksomhed. For nu at kalde 

dem, hvad vi synes de er. Bagmændene og en enkelt 

bagkvinde har i øvrigt fortaget et ret imponerende stykke 

research for at finde frem til vores telefonnumre. 

Imponerende... Men ellers har vi også oplevet, rent lokalt, at 

lytterne er glade for udsendelserne og gerne vil diskutere med 

os. Vi går ud fra at Fredericianere og Middelfartere ikke er 

anderledes end de fleste, så det er vel rimeligt at antage, at 

det samme gælder de andre steder udsendelserne blev sendt. 

Der er også høstet likes og delinger på FB.  



   

 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, oplys 

venligst hvilke. 

En elektroniske Folkeoplysning har sin egen FB og podcast 

scare. Udsendelser blev alle bragt på efolkeoplysning. De 

mange ikke kommercielle radioer aftog udsendelserne, om end 

noget svingende hvor mange radioer der tog imod 

udsendelserne. Men Corona nedlukninger, hvor de frivillige 

ikke måtte møde på "arbejde" har utvivlsomt haft en finger 

med. Alle udsendelser er dog blevet bragt på radio 

Mælkebøtten samt de tre største andre ikke kommercielle 

radioer.  
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