
   

 

Rapportskema 
Tilskudsmodtager: Era2 Film TV & Web 

Journalnr.: EUFC.2021-0061 

Bevilget tilskud: 41000 

Projektets titel: Europas fremtid - den grønne omstilling og digitaliseringen 

Startdato: 14. marts 2022 

Slutdato: 29. maj 2022 

Kort rapport om forløbet: For lige godt et år siden var der deadline for fremsendelse af 

medlemslandenes forslag til projekter, der skulle finansieres 

af EU’s gigantiske genopretningsfond på 5.580 mia. kroner, 

og det var et krav at 57% af pengene skulle bruges til at 

understøtte klimamålene for 2050 og den digitale omstilling. 

I dag er de fleste af pengene ude at arbejde, og i 

programmet følges der op på de forskellige projekter. 

Den russiske invasion i Ukraine har imidlertid skabt en hel ny 

energi- og sikkerhedspolitisk situation i Europa, og den 

danske regering har bedt vælgerne om at tage stilling til 

afskaffelse af det danske forsvarsforbehold ved afstemningen 

her den 1. juni. De forskellige partier er dog ikke enige om 

det, og i programmet vil der blive argumenteret både for et 

”ja” og et ”nej”. 

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør 

mål og beskriv 

opfyldelsen. 

Aktivitetmålene for projektet var, at det skulle ramme en 

bred befolkningsgruppe i hele landet. Dette mål må siges at 

være indløst, da programmet både vises på DK4, og at det er 

frit tilgængeligt på www.bideo.dk. og You Tube. Herudover 

har der været en forespørgsel om at linke til det fra flere af 

de deltagelde politikeres hjemmesider og via Twitter og 

Instagram. 

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om 

det europæiske 

fællesskab (EU)? 

Med adgang til programmet på alle disse medieplatforme 

er vi helt overbeviste om, at det bidrager til oplysning og 

debat om Danmark og vores fremtidige forhold til EU. 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis 

ja, oplys venligst 

hvilke. 

DK4 og www.bideo.dk 

 

C2: Radio/TV/Web 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? 1 program 45 min. 

http://www.bideo.dk/
http://www.bideo.dk/


   

 

Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Deltagere Bjarke Møller, tiltrædende direktør, Rådet for Grøn Omstilling 

MEP Christel Schaldemose, Socialdemokraterne 

MEP Morten Løkkegaard, Venstre 

MEP Margrete Auken, Socialistisk Folkeparti 

MEP Morten Helveg Petersen, Det Radikale Venstre MEP Peter 

Kofod, Dansk Folkeparti 

MEP Pernille Weiss, De Konservative MEP Nikolaj Villumsen, 

Enhedslisten 

Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal og 

på hvilket tidspunkt? 

DK4 

Tirsdag den 10.05. kl. 17,05 

Fredag den 13.05. kl. 00.05 

Mandag den 16.05. kl. 13.00 

Onsdag den 18.05. kl. 07.00 

Torsdag den 26.05. kl. 06.30 

Fredag den 27.05. kl. 09.30 

TV/Radio-programmer: Er 

programmerne 

tilgængelige på 

internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse? 

https://www.bideo.dk/bideo/groen-omstilling-afstemningen-

forsvarsforbeholdet 

 

https://youtu.be/E8-PlHboE_4 
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