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Kort rapport om forløbet: Der har ligget en meget omfattende research til grund for 

programmet. Det er et komplekst emne, som ingen har det fulde 

overblik over, og mange adspurgte ønskede ikke at deltage. Jeg 

valgte at indsnævre programmet til fire vigtige nøgleområder og 

bruge eksperter med særlig indsigt i disse: Rumfart, kunstig 

intelligens, kvantecomputere, mikrochips. Det har været en 

besværlig affære med aftaler, aflysninger, emnernes 

kompleksitet, infografik osv., men det er blevet et særdeles 

informativt program, der giver den brede befolkning et særdeles 

godt indblik i hvad strategisk autonomi er, hvor vigtige de valgte 

områder er og hvad det betyder for EU’s fremtid. Programmet er 

særdeles højaktuelt i lyset af ikke mindst Kinas truende adfærd 

over for Taiwan og den nu manglende adgang to EU’s 

rumfartsprogram til russiske Soyuz-raketter. 

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør mål 

og beskriv opfyldelsen.

Aktivitetsmålene er opfyldt. Målet var at opnå gentagne visninger 

på DK4, som vi på forhånd havde opnået visningsaftale med. 

Programmet er vist mange gange og er stadig en jævnlig 

bestanddel af DK4 TV's sendeflade på forskellige tidspunkter. 

Derudover er programmet tilgængeligt på Bideo, Vimeo, YouTube 

og egen website - Content Marketing Advice og vil også blive 

tilgængelig på Filmstriben, gratis for alle. Programmet er desuden 

tilgængeligt på DK4.tv/programmer som et program alle gratis 

registrerede brugere til enhver tid kan se via internettet. Der er 

desuden produceret en podcastversion, som er publiceret på 10 

forskellige podcast platforme. De deltagende i programmet (og 

jeg selv, naturligvis) har desuden delt filmen i deres netværk på 

LinkedIn og andre sociale medier.



Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det 

europæiske fællesskab (EU)?

Filmen bringer emnet om EU’s muligheder for større 

selvstændighed på vigtige strategiske områder i fokus. Emnet 

fylder ikke meget i de brede medier men er ikke desto mindre 

uhyre afgørende for EU’s fremtid. Det er ikke blot vigtig 

information om et komplekst emne i øjenhøjde for de danske EU-

borgere men også for mange andre interessenter fra 

virksomheder, politikere, gymnasielelever, unge generelt. Den 

gennemresearchede og informationstunge film oplyser om, 

hvordan EU er kommet i klemme i en global udvikling, som har 

ændret verdensordenen og de fremtidige perspektiver i en grad, 

som EU ikke havde forudset efter Murens fald og op igennem 

00’erne. Fredelig samhandel og globalisering blev desværre ikke 

det, som bragte vestlige lande og autoritære regimer tættere på 

hinanden værdimæssigt. Filmen giver et rigtig godt udgangspunkt 

for at vi for alvor tager fat på debatten om hvordan EU med tiltag 

til strategisk autonomi skal sikre sin fremtid. 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke.

Udfyld samarbejder (udvid boksen ved at trække ned i 

linjenummeret i arkets venstre side)

C1: Arrangementer m.v.
Ønskede oplysninger Faktiske forløb

Antal arrangementer?

Oplægsholdere/debattører 

mv

Deltagerantal (evt. skønnet)

Deltagergebyr? 

Hvorledes blev 

arrangementet annonceret

Hvor blev arrangementet 

afholdt?

C2: Radio/TV/Web
Ønskede oplysninger Faktiske forløb

Antal programmer? Der er tale om et enkelt program

Deltagere John Leif Jørgensen, DTU Space. 

Serge Belongie, Pionercenter for Kunstig Intelligens, KU. 

Peter Lodahl, Niels Bohr Institutet. 

Jörg Hübner, DTU Nanolab. 

Morten Springborg, C WorldWide Asset Management.

Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal og på 

hvilket tidspunkt?

Programmet sendes på forskellige tidspunkter af døgnet på 

DK4 og er også tilgængeligt som søgbart program på kanalen på 

internettet for alle med en gratis profil.



TV/Radio-programmer: Er 

programmerne tilgængelige 

på internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse?

DK4: https://dk4.tv/video-page/?id=3374875

Bideo: https://www.bideo.dk/bideo/teknologisk-suveraenitet-i-eu-

strategisk-autonomi-paa-noegleteknologier/

Vimeo: https://vimeo.com/755091659

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=h5pcDYwZN0U

https://contentmarketingadvice.dk

Programmet er tilgængeligt som podcast på følgende 

platforme: Spotify, Podcast Index, Amazon Music, Podcast Addict, 

Podchaser, Pocket Casts, Deezer, Listen Notes, Player FM,  DK4 

Podcast.

https://open.spotify.com/episode/6pTrp2OqbDYFUBM0wvkbNn?si

=vCf7lhlJRNylr9E0GUxk0g

https://podcastindex.org/podcast/5716264

https://music.amazon.com/podcasts/4687de3f-b80c-4f33-bfbb-

68d6c0db1678/teknologisk-suver%C3%A6nitet-i-eu---strategisk-

autonomi-p%C3%A5-n%C3%B8gleteknologier

https://podcastaddict.com/podcast/4106976

https://www.podchaser.com/podcasts/teknologisk-suveraenitet-i-

eu-4901720

https://pca.st/3j0piyx8

https://deezer.page.link/9FjeZpdABYAWqtAx9

https://lnns.co/ZP_ydiDc-Ik

https://da.player.fm/series/teknologisk-suveraenitet-i-eu-

strategisk-autonomi-pa-nogleteknologier/eu-vil-gore-sig-mere-

uafhaengig-af-andre-lande-pa-hojteknologiske

http://www.dk4podcast.dk/2022/09/29/teknologisk-suveraenitet-

i-eu-strategisk-autonomi-paa-noegleteknologier/

C3: Web mv.
Ønskede oplysninger Faktiske forløb

Hvordan er kendskabet til 

hjemmesiden, app'en blevet 

udbredt.

Hjemmesider m.v. Angiv 

venligst web-adresse.

Hjemmeside: Hvor mange 

besøgende har siden pr. 

måned, og hvor mange af de 

besøgende er unikke 

brugere? 

C4: Publikationer/bøger mv.
Ønskede oplysninger Faktiske forløb

Antal publikationer/bøger 

mv.? 

Oplag?

Distribution?

C5: Andet
Ønskede oplysninger Faktiske forløb

Angiv aktivitet

Beskrivelse


