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Kort rapport om forløbet: Forløbet gik rigtig godt på trods af nogle udfordringer med 

gæsteændringer. Vi har erstattet nogle gæster med nogle andre, 

som var lige så kompetente. 

Der har været forskellige holdninger til emnet, en del 

kontroversielle synspunkter, især hos dem der er uenige om EU 

har påvirket ligestilling på en positiv retning eller ej. Det var 

berigende at tale med vores gæster, som har ydet en indsats 

under programoptagelserne.  

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør mål 

og beskriv opfyldelsen.

Alle aktivitetsmålene for projektet er opnået. Vi har produceret 

de 4 programmer som beskrevet i vores ansøgning og 

efterfølgende godkendte af Nævnet. Et af programmerne har vi 

delt i 2 programmer da vi valgte at inddrage en ekstra gæst, 

Professor på Københavns Universitet Stine Jørgensen da hun 

arbejder på et fælles europæiske projekt om ligestilling og 

ligebehandling. Vi har naturligvis modtaget Nævnets godkendelse 

på alle vores ændringer.  

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 

forskellige områder at uddybe og debattere, hvad medlemskabet 

har betydet i de sidste 50 år i forhold til ligestilling og 

ligebehandling, og fremadrettet vil betyde for det danske 

samfund. Deltagerne har uddybet/debatteret dels konkrete EU-

indsatsområder bl.a. ligestilling lovgivning og ligebehandling på 

arbejdsmarkedet samt i alle programmer - hvad EU har betydet 

på godt og ondt. Programmerne blev produceret i skyggen af den 

seneste udvikling i Europa, især energikrisen, besparelsespolitik 

og et presset arbejdsmarked. 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke.

Nej

C2: Radio/TV/Web
Ønskede oplysninger Faktiske forløb

Antal programmer? 4 programmer med et delt i to. Så i alt 5 programmer

Deltagere Stine Bosse, Susanne Fast Jensen, Bente Sorgenfrey, Stine 

Jørgensen, og Maria Søndergaard.



Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal og på 

hvilket tidspunkt?

Programmerne er sendt på regionale tv i Region Sjælland (Kanal 

Øst) hver mandag mellem 21-22. På vores YouTube kanal 

(kiptv.nu), på vores Facebook side samt på vores hjemmeside 

kiptv.dk.

TV/Radio-programmer: Er 

programmerne tilgængelige 

på internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse?

Ja, på vores YouTube kanal (kiptv.nu), FB og kiptv.dk.

C3: Web mv.
Ønskede oplysninger Faktiske forløb

Hvordan er kendskabet til 

hjemmesiden, app'en blevet 

udbredt.

Gennem Facebook, hjemmeside og tv kanal.

Hjemmesider m.v. Angiv 

venligst web-adresse.

www.kiptv.dk

Hjemmeside: Hvor mange 

besøgende har siden pr. 

måned, og hvor mange af 

de besøgende er unikke 

brugere? 

Vi har omkring 10000 hits pr. måned hvor 2500 er unikke brugere.

http://www.kiptv.dk/




Vi har omkring 10000 hits pr. måned hvor 2500 er unikke brugere.


