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Kort rapport om forløbet: Forløbet gik rigtig godt. Vi har erstattet nogle gæster med 

nogle andre, som var lige så kompetente, og fik Nævnets 

godkendelse på gæsteændringer.  Der har været forskellige 

holdninger til emnet, da gæsterne har udtrykt deres ønsker 

og syn på Europas fremtid på forskellige måder og med 

adskillige prioriteter.   

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør 

mål og beskriv 

opfyldelsen. 

Alle aktivitetsmålene for projektet er opnået. Vi har 

produceret de 8 programmer som beskrevet i vores 

ansøgning. Vi har talt med relevante gæster, der har bidraget 

med deres viden og ekspertise indenfor de emner vi har 

spurgt på under interviewet. Europas fremtid har vist sig at 

være et omdiskuteret emne, især om hvorvidt vi kan stå 

sammen i Europa når det gælder de store udfordringer.   

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det 

europæiske fællesskab 

(EU)? 

Programmerne har bidraget på den måde at vi har haft fokus 

på 8 områder, som hidtil har haft en markant betydning for 

borgerne i Europa og Danmark.  

1) Klimaforandringer, klimapolitik og miljø – 2) Sundhed, 

sundhedspleje og velvære – 3) En stærkere økonomi, social 

retfærdighed og beskæftigelse – 4) Værdier, rettigheder og 

retsstatsprincippet – 5) Europæisk demokrati og beskyttelse 

af vores demokratier – 6) Uddannelse, kultur og ungdom – 7) 

Migration og migrationsstyring – 8) Digital omstilling og 

Europas digitale fremtid.   

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

Nej 

 

C2: Radio/TV/Web 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? 8 programmer 

Deltagere 1) Marianne Vind, MEP  - 2) Rasmus Nørlem Sørensen, DEO - 

3) Rikke Hougaard Zeberg, DI - 4) Kim Valentin, MF - 5) Poul 

Breyen, EU Ekspert - 6) Nadja Abelgren Olsen, EU-chef i 3F - 

7) Stine Bosse, Fromand for Europabevægelse - 8) Liselott 

Blixt, MF. 

Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal og 

på hvilket tidspunkt? 

Programmerne er sendt på vores hjemmeside eurocast.dk, på 

Soundcloud, Podimo, Facebook, iTunes og Google Podcasts. 



   

Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

TV/Radio-programmer: Er 

programmerne 

tilgængelige på 

internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse? 

Ja, på vores hjemmeside eurocast.dk. 

 

C3: Web mv. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hvordan er kendskabet 

til hjemmesiden, app'en 

blevet udbredt. 

Gennem vores Facebook og hjemmesiden. 

Hjemmesider m.v. Angiv 

venligst web-adresse. 

www.eurocast.dk  

Hjemmeside: Hvor 

mange besøgende har 

siden pr. måned, og hvor 

mange af de besøgende 

er unikke brugere?  

Vi har omkring 1400 hits pr. måned hvor 500 er unikke 

brugere. 

 

http://www.eurocast.dk/

