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Kort rapport om forløbet: I projekt perioden blev der foretaget otte interviews, der blev 

til syv radioudsendelser på bl.a. Radio Frederiksberg. 

Desuden blev der optaget et debatprogram om 

udsendelsesrækkens centrale emne "EU's betydning for 

Danmark", i alt 8 programmer. De fleste af de tiltænkte 

gæster blev interviewet. Der var dog nogle erstatninger, som 

på forhånd var godkendte af Nævnet. Alt i alt var det en 

fornøjelse at tale med de forskellige indsigtsfulde mennesker 

om dette vigtige emne.  

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør 

mål og beskriv 

opfyldelsen. 

Anfør mål og opfyldelsen: Målsætningen var at producere otte 

radioprogrammer og podcasts til en række platforme omkring 

emnet "EU's betydning for Danmark". Denne målsætning er 

opfyldt.  

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det 

europæiske fællesskab 

(EU)? 

Interviewene og debatterne er blevet sendt både i radioen, 

hvor lyttere i Storkøbenhavn har kunnet lytte med, og som 

podcasts på forskellige platforme. Alt i alt har et antal lyttere 

fået en større indsigt i hvad EU er, og samtidig er de blevet 

præsenteret for en mangfoldighed af synspunkter omkring 

Danmark og det europæiske fællesskab. Herved har 

programmerne bidraget til den fortløbende debat og 

oplysningsindsats omkring det danske EU-medlemskab. 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

Nej 

 

C2: Radio/TV/Web 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? 8 

Deltagere Jan E. Jørgensen, Nadia Olsen, Svend Roed Nielsen, Britta 

Thomsen, Morten Helveg Petersen, Stephan Kleinschmidt, 

Susanna Dyre-Greensite og Steen Gade, Anders Engberg, 

Henrik Brun og Poul Breyen. 

Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal og 

på hvilket tidspunkt? 

På Radio Frederiksberg 92.9 FM i Storkøbenhavn område, på 

Soundcloud, Podimo, Facebook og vores hjemmeside 

radioftff.dk 

TV/Radio-programmer: 

Er programmerne 

tilgængelige på 

internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse? 

Ja, på radioftff.dk og derfra på alle de andre platform vi 

benytter. 



   

 

C3: Web mv. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hvordan er kendskabet til 

hjemmesiden, app'en 

blevet udbredt. 

Gennem Facebook og radio spots 

Hjemmesider m.v. Angiv 

venligst web-adresse. 

www.radioftff.dk  

Hjemmeside: Hvor mange 

besøgende har siden pr. 

måned, og hvor mange af 

de besøgende er unikke 

brugere?  

Vi har omkring 2000 unikke besøge pr. måned. 

 

http://www.radioftff.dk/

