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Kort rapport om forløbet: Beskriv forløbet kort (udvid boksen ved at trække ned i 

linjenummeret i arkets venstre side)På Christiansborg er der 

optaget 13 programmer a 25 - 30 minutters varighed. 

Samtlige partier i Folketinget har været repræsenterer ved 

partileder, politisk leder, EU-ordfører eller gruppeformand. I 

hvert program indgår en sekvens med en række korte og 

kontante spørgsmål, som deltagerne skulle svare kort på, 

således at det vil være nemt at sammenligne. Alle samtaler 

var meget vellykkede og oplysende. 

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør 

mål og beskriv 

opfyldelsen. 

Ja, og der er dog optaget 13 programmer, da det lykkedes at 

få alle Folketingets partier med. Det kunne lade sig gøre med 

én deltager pr. program, og vi justerede derfor længden til 25 

- 30 min. Der er produceret gratis web-versioner og gratis 

podcastversioner af alle programmer. Der er også produceret 

korte, tekstede spots til SoMe, som alle deltagere har til 

rådighed. Visningen er i gang på dk4 og nettet, og vi anser 

det stadig for realistisk at nå 300 000 på et år. 

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det 

europæiske fællesskab 

(EU)? 

Aktiviteten har givet indblik i partiernes vurdering af 

betydningen af DKs medlemskab gennem 50 år samt hvert 

partis indstilling til en lang række EU-politiske spørgsmål, fx 

Euro, mindsteløn, europæisk velfærdsstat, Europas forenede 

stater, forsvarsforbehold, enstemmighed eller kvalificeret 

flertal, men også udviklingen af det europæiske fælleskab på 

baggrund af hvidbogens fem scenarier og ikke mindst, om 

partiet er for, imod, skeptisk, udmelding, og vi har fået 

afklaret sammenhængen mellem indenrigspolitik og EU-

politik, og vi har været rundt om den nye europapolitiske 

aftale. 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

Mediehuset København, Det Udenrigspolitiske Selskab og 

partierne. 

 

C2: Radio/TV/Web 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? 13 til tv, 13 til web, 13 til podcast, 



   

 

Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Deltagere Christian Foldager, Venstre: Jakob Ellemann-Jensen, Liberal 

Alliance, Alex Vanopslagh, Det Konsrvative Folkeparti, Mette 

Abildgaard, Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, Nye 

Borgerlige, Pernille Vermund, Kristendemokraterne, Jens Rohde, 

Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, Det Radikale Venstre, Sofie 

Carsten Nielsen, Socialdemokratiet, Jens Joel, Socialistisk 

Folkeparti, Anne Valentina Berthelsen, Enhedslisten, Søren 

Søndergaard, Alternativet, Franciska Rosenkilde, Frie Grønne, 

Sikandar Siddique. 

Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal og 

på hvilket tidspunkt? 

På dk4 i prime time og i øvrigt fordelt over døgnet. Visningerne 

fortsætter. 

TV/Radio-programmer: Er 

programmerne 

tilgængelige på 

internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse? 

Ja, på dk4.tv og på youtube.com. Alle partier har fået links til fri 

avbenyttelse. 
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