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Kort rapport om forløbet: Projektet er lykkedes efter forventning og har fået stor 

synlighed gennem omtale på TV SYD, DR og Flensborg Avis. 

Dog lykkedes det ikke at få fonde med på finansieringen. En 

væsentlig udgift i projektet var rejse til mesterskabet i Østrig 

samt overnatning og billeje. 

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør 

mål og beskriv 

opfyldelsen. 

Vores mål var at udkomme i de tre medier TV SYD, DR og 

Flensborg Avis med journalistisk materiale(vidoe, radioindslag 

og artikler) og dette lykkedes.  

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det 

europæiske fællesskab 

(EU)? 

Vi fik rapporteret om begivenheden EM for mindretal til den 

danske offentlighed. Dermed fik vi gjort et ellers tørt emne 

som europæiske mindretal til en del af den offentligt samtale 

i Danmark. Udfordringen er, at der kun er ringe viden om de 

europæiske mindretal i den danske befolkning og ved at 

rapportere fra en folkelig begivenhed, får man et andet blik 

ind i mindretallets liv, som adskiller sig fra den måde 

mindretallene ellers mødes på fx ved konferencer, hvor det er 

svært at tiltrække mediernes opmærksomhed.  

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

FUEN (den europæiske sammenslutning af nationale 

mindretal) + det danske mindretal i Tysklands organisation 

SSW + det tyske mindretal i Danmarks organisation BDN. 

 

C2: Radio/TV/Web 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? 

  

  
2 indslag til TV SYD: tv-indslag samt artikel og billeder på 

tvsyd.dk 

4 indslag til DR SYD 

3 videoer til Flensborg Avis hjemmeside fla.de og facebookside 

    

Deltagere Fodboldspillere på det danske mindretalslandshold + træner + 

spillere fra udenlandske hold + officielle repræsentanter fra 

arrangøren af mesterskabet: Gosta Toft, vicepræsident i FUEN 

Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal og 

på hvilket tidspunkt? 

TV SYD: tirsdag den 28. juli, Flensborg Avis(fla.de) 

28.+29.+30.7, DR Syd: 27., 28. og 29.7 



   

Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

TV/Radio-programmer: Er 

programmerne 

tilgængelige på 

internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse? 

web-indhold: tvsyd.dk: https://www.tvsyd.dk/sydslesvig/det-

danske-mindretal-spillede-med-om-em-i-fodbold 

Tv-indslag på TV SYD: 

https://www.tvsyd.dk/nyhedsarkiv?date=2022-06-28 

video til Flensborg Avis: https://fb.watch/eDmkteS691/  

radioindslag til DR SYD: https://www.dr.dk/lyd/p4syd/p4esbjerg-

morgen/p4-morgen-2022-06-28-06-05-4.   De to indslag den 

dag er hhv. 41 minutter og 2 timer og 41 minutter inde i klippet. 

 
 


