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Kort rapport om forløbet: Der er lavet otte podcasts om ”Europas fremtid 2030” af 

mellem 27-45 minutters varighed 

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør mål og 

beskriv opfyldelsen. 

Ja, der er som planlagt lavet 8 podcasts, der har været 

gratis og frit tilgængelige på alle platforme som Spotify, 

Podimo, Podbean, Apple og Google podcasts. De kan 

anvendes af studerende på ungdomsuddannelserne, 

højskoleelever og samfundsinteresserede borgere i hele 

landet til at debattere fremtidens Europa. Seks af de otte 

podcasts er også blevet omtalt og bragt på internetmediet, 

Pov International, for at sikre større udbredelse.  

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af debat 

og oplysning om det 

europæiske fællesskab (EU)? 

De har bidraget til at sætte debatten om Europas fremtid 

2030 ind i et bredere perspektiv, og flere af udsendelserne 

er også blevet koblet til den aktuelle situation rejst i 

kølvandet på Putins krig i Ukraine. 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, oplys 

venligst hvilke. 

Der er blevet etableret et samarbejde med POV 

International, der har genudsendt seks af otte podcasts som 

PovCasts på deres egen platform 

 

C2: Radio/TV/Web 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? 8 

Deltagere Margrethe Vestager, Stine Bosse, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, 

Poul Skyttte Christoffersen, Marlene Wind, Claus Larsen-

Jensen, Pelle Dragsted og Martin Lidegaard 

Hvor er programmerne sendt? 

Hvilken kanal og på hvilket 

tidspunkt? 

På Spotify, Podimo,Podbean, Google og Apple podcast 12/2, 

19/2, 24/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3 og 2/4 

TV/Radio-programmer: Er 

programmerne tilgængelige 

på internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse? 

Kan bla. Findes her: 

https://feed.podbean.com/bjarkemol/feed.xml.  

https://www.bjarkemoller.eu/projects-3    

 

C3: Web mv. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hvordan er kendskabet til 

hjemmesiden, app'en blevet 

udbredt. 

Via Facebook, Twitter og Linkedin 

Hjemmesider m.v. Angiv 

venligst web-adresse. 

future21.eu og bjarkemoller.eu, samt på 

facebook.com/bjarkemoller.eu 

https://feed.podbean.com/bjarkemol/feed.xml
https://feed.podbean.com/bjarkemol/feed.xml
https://feed.podbean.com/bjarkemol/feed.xml


   

Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hjemmeside: Hvor mange 

besøgende har siden pr. 

måned, og hvor mange af de 

besøgende er unikke brugere?  

6-7000 unikke besøgende pr. måned. Og opslag om de 8 

podcast er på Twitter blevet eksponeret til 58.654 personer 

 


