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Kort rapport om forløbet: Et folkeoplysende tema under titlen "EU, Danmark og 

ligestillingen" blev gennemført med offentliggørelse i oktober 

2022. Det var et journalistisk tema, bestående af artikler med 

illustrationer, offentliggjort i Magasinet Europa.

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør mål 

og beskriv opfyldelsen.

Der var to aktivitetsmål. Det ene var at producere et journalistisk 

tema med 8 artikler med illustrationer, og det blev opnået.. 

Temaet kan ses samlet her: 

https://magasineteuropa.dk/ligestilling                             Det 

andet mål var at producere tre podcasts om samme emne, men 

denne del af projektet måtte opgives, da der ikke var 

tilgænglighed til essentielle interviewpersoner på grund af 

valgkampsaktivitet i oktober, som var det tidspunkt, podcasts 

skulle optages/udsendes i. Derfor blev denne del taget ud af 

projektet - og der rapporteres hermed om et reduceret (med en 

fjerdedel) tilskud (36.375) i forhold til det bevilgede (48.500)

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det 

europæiske fællesskab (EU)?

Temaet har bidraget til såvel oplysning som debat om EU ved at 

tage fat på hvor, hvorfor og hvordan EU på mange felter har 

påvirket ligestillingen i Danmark lige siden vi trådte ind i 

fællesskabet i 1972. Det har også beskrevet de nyeste initiativer i 

EU og påvirkningen på Danmark fra andre EU-landes side - og 

debatten om disse - ligesom temaet har set fremad mod de 

kommende ligestillingsudfordringer i Danmark og resten af EU

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? Udfyld antal arrangementer

Oplægsholdere/debattører 

mv

Udfyld oplægsholdere



Deltagerantal (evt. skønnet) Udfyld deltagerantal

Deltagergebyr? Udfyld deltagergebyr

Hvorledes blev 

arrangementet annonceret

Udfyld annoncering

Hvor blev arrangementet 

afholdt?

Udfyld sted for arrangement

C2: Radio/TV/Web
Ønskede oplysninger Faktiske forløb

Antal programmer? Udfyld antal programmer

Deltagere Udfyld deltagere i programmer

Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal og på 

hvilket tidspunkt?

Udfyld hvor og hvornår programmerne er blevet sendt 

TV/Radio-programmer: Er 

programmerne tilgængelige 

på internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse?

Udfyld link til programmer

C3: Web mv.
Ønskede oplysninger Faktiske forløb

Hvordan er kendskabet til 

hjemmesiden, app'en blevet 

udbredt.

Gennem nyhedsbreve og SoMe

Hjemmesider m.v. Angiv 

venligst web-adresse.

https://magasineteuropa.dk

Hjemmeside: Hvor mange 

besøgende har siden pr. 

måned, og hvor mange af de 

besøgende er unikke 

brugere? 

23.000 brugere pr. måned, hvoraf 15.000 er unikke.

C4: Publikationer/bøger mv.
Ønskede oplysninger Faktiske forløb

Antal publikationer/bøger 

mv.? 

Udfyld antal publikationer/bøger

Oplag? Udfyld oplag

Distribution? Udfyld distribution

C5: Andet
Ønskede oplysninger Faktiske forløb

Angiv aktivitet Angiv aktivitet

Beskrivelse Beskriv aktiviteten

https://magasineteuropa.dk/

