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Kort rapport om forløbet: Forløbet gik meget godt og vi har haft meget interessante og 

kompetente gæster, der kunne tale om emnet i dybden. Vores 

fokus var på det indre marked og den frie bevægelighed i EU i de 

sidste 50 år. Hvor meget har Danmark gavnet fra det indre 

marked? Hvor står vi i dag i forhold til de forskellige hindringer, 

især i lyset af krigen i Europa og energikrisen? Hvordan ser 

fremtiden ud i forhold til indre marked?  Vores gæster har tacklet 

emnet fra diverse perspektiver, men altid med fokus på EU 

vinkler og beslutninger i centrum.

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør mål 

og beskriv opfyldelsen.

Vi har produceret alle 8 programmer jf. vores ansøgning, med 

det sidste program delt i to mellem Peter Kofod og Iben Schacke. 

Programmerne er sendt på vores Eurowatch Kanal på YouTube. 

De samme programmer er sendt som podcast på vores 

SoundCloud kanal, Podimo, TikTok, og på vores radio station 

92.9 FM som dækker Region Hovedstaden. Vi har i gennemsnit 

haft omkring 1200 seere på Eurowatch, 300 lyttere per podcast 

og omkring 15.000 lyttere på vores radio 92.9FM, hvor vi har 

sendt hver mandag og fredag mellem 7 - 7:30. 

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det 

europæiske fællesskab (EU)?

Programmerne har bidraget i dybden til udvikling af debat og 

oplysning om det europæiske fællesskab ved at centrere 

diskussionen i programmerne om følgende vinkler: Den fri 

bevægelighed for varer, tjenesteydelser, kapital og personer i 

EU's indre marked. De tekniske, juridiske og bureaukratiske 

hindringer. De fragmenterede nationale skattesystemer. De 

adskilte nationale markeder for finansielle tjenesteydelser, energi 

og transport. 

De forskellige regler, standarder og praksis for e-handel mellem 

EU-landene, samt de indviklede regler om anerkendelse af 

erhvervsmæssige kvalifikationer.

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke.

Nej



C2: Radio/TV/Web
Ønskede oplysninger Faktiske forløb

Antal programmer? 8

Deltagere 1) Peter Nedergaard. 2) Mikkel Mejling Andersen. 3) Poul Breyen. 

4) Nadja Abelgren Olsen. 5) Morten Løkkegaard. 6) Peter Kofod. 

7) Mette Peetz-Schou. 8) Lars Andersen. 9) Iben Schacke.

Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal og på 

hvilket tidspunkt?

Programmerne er blevet sendt på vores radio station 92.9FM 

hver mandag og fredag mellem 7:00-7:30. På Eurowatch TV 

(eurowatch.nu), på vores Soundcloud podcast samt på Podimo, 

TikTok, vores Facebook og vores hjemmeside (radiostk.dk).

TV/Radio-programmer: Er 

programmerne tilgængelige 

på internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse?

Eurowatch.nu og radiostk.dk

C3: Web mv.
Ønskede oplysninger Faktiske forløb

Hvordan er kendskabet til 

hjemmesiden, app'en blevet 

udbredt.

Gennem vores facebook, radio spots på vores radio station og 

vores hjemmeside.

Hjemmesider m.v. Angiv 

venligst web-adresse.

radiostk.dk

Hjemmeside: Hvor mange 

besøgende har siden pr. 

måned, og hvor mange af 

de besøgende er unikke 

brugere? 

3800 unikke hits pr. måned og 1500 på Eurowatch TV på Youtube. 





3800 unikke hits pr. måned og 1500 på Eurowatch TV på Youtube. 


