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Kort rapport om forløbet: Ved tre events på Christiansborg og online, har borgere og 

forskere drøftet betydningen af EU-medlemskabet, nu og i 

fremtiden. Samtalerne blev sendt live og ligger nu tilgængelige 

på lex.dk til fri afbenyttelse. Samtidig har borgerne haft mulighed 

for at søge mere viden om EU og Danmarks rolle i EU i et 

temasite med artikler, som blev oprettet på Danmarks 

nationalleksikon lex.dk.                                                                                                                                                                                                          

Ved aktivt at inddrage viden fra andre EU-lande, som er 

væsensforskellige fra DK, har tilhørene fået et nyt perspektiv på 

EU. Konkret deltog i hver event to forskere, hvor den ene forsker 

enten kom fra et andet EU land eller havde særlig viden om et 

andet EUs lands perspektiv på samtalens tema. For at sikre en 

forankring i de aktulle politiske dagsordener blev samtalerne 

moderet og tilrettelagt i samarbejde med den erfarne DR 

journalist, Mette Vibe Utzon og  professor og EU-forsker Marlene 

Wind, ligesom at alle samtaler blev indledt af tidligere 

udenrigsminster Martin Lidegaard. Målgruppen var oprindelig 

tænkt som de 15-30-årige studerende som er lex.dk's primære 

brugergruppe,  men indholdet viste sig undervejs at have 

interesse for en langt større gruppe. Desværre var 

forventningerne til interessen for samtalerne nok lidt for høje, 

men alle samtalerne ligger nu tilgængeligt på lex.dks hjemmeside 

og kan fortsat tilgås af brugerne og forhåbningen er at både 

samtalerne og temasitet, som er etableret med artikler, vil få et 

betydeligt antal brugere over tid. Artiklerne om EU, som nu er 

samlet på lex.dk omfatter både en række nye artikler om 

Danmarks medlemskab og EU i et tema. Artiklerne omfatter EU 

og flygtninge- og indvandrerpolitikken - hvor også EU's rolle ift. 

arbejdskraft er medtaget, da det spiller en voksende rolle i 

indvandringspolitikken; EU og demokratiet samler artikler om de 

demokratiske processer i EU og beskriver de forskellige typer af 

demokratiske processer: de store forskelle mellem 

flertalsdemokrati, konsensusdemokrati og konstitutionelt 

demokrati er vigtige for at forstå den politiske udvikling og 

endelig rummer EU og sikkerhedspolitik en række centrale 

artikler om NATO, EU's sikkerhedspolitik samt historien om det 

danske forsvarsforbehold. Alle artiklerne kan læse her: 

https://denstoredanske.lex.dk/.tema/Danmark_i_EU_-_50_år. 

Videoerne fra de tre events kan genses her: https://mere.lex.dk. 



Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør mål 

og beskriv opfyldelsen. 

Aktivitetsmålene som var anført i ansøgningen var: gruppe: 

Målgruppe15-30-årige (gymnasieelever og studerende). Unge 

bruger i høj grad lex.dk i undervisningen og har tillid til 

platformen. 

Aktivitetsmålene var sat højt og afspejlede lex.dks sædvanligvis 

store gennemslagskraft: 

• "3 events på Christiansborg, live online og efterfølgende on-

demand". 3 events blev gennemført i henholdsvis Proviantgården 

og Fællessalen. Og alle events blev optaget af et fuldt 

professtionelt produktionselskab og sendt live på YouTube og på 

mere.lex.dk Alle events kan fortsat tilgås og ses på adressen.  

• "150 gymnasieelever i salen til hver event". Desværre vist det 

sig vanskeligt at leve op til dette mål. Eventene var planlagt til at 

foregå i starten af året, men pga corona var dette ikke muligt. 

Efter aftale med Europanævnet blev de skubbet til maj og juni, 

hvilket desværre havde som konsekvens at vi kom tæt på 

skolernes læseferier. VI forsøgte derefter - men for sent - at 

invitere højskoler og efterskoler, men også disse havde tæt 

pakket program. I alt var der således ikke mere end i alt 125 

personer til de tre events. Dette til trods for at vi endda forsøgte 

os med tilbud om bustransport, til eventuelt deltagende klasser 

og skoler.  

• "Etablering af et temasite på lex.dk med ca. 10 artikler om DKs 

medlemsskab". På lex.dk blev en række nye artikler skrevet, 

ældre artikler opdateret og redigeret og alt sammen blev det 

samlet på et temasite i anledning af Danmarks 50 års 

medlemskab. Ikke mindre end 22 artikler ligger nu samlet på 

temasitet, som alle kan læses her: 

https://denstoredanske.lex.dk/.tema/Danmark_i_EU_-_50_år 

eller tilgås enkeltvis. 

• "400 skal følge hver event og 10.000 skal interagere med hver 

enkelt event". Lex.dk lavede massiv markedsføring af de tre 

events: i alt blev opslagene på twitter og Facebook vist 316.000 

gange og ikke mindre end 134.000 så annoncerne. På lex.dk blev 

eventene markedsført som "pop-up vinduer" når brugerne 

besøgte leksikonet for at søge anden information. I alt så 

668.247 annoncerne for de tre events, og heraf valgte 8506 at 

kilkke sig videre ind til tilmeldingsiden for eventen for at læse 

mere. På trods heraf var der relativt få, der har valgt at se de tre 

samtaler online: kun 226 har set samtalerne indtil nu. Til 

gengæld har der været stor interesse for at læse artiklerne på  

lex.dk. I alt er artiklerne blevet læst 6604 gange. Tilsvarende var 

der et relativt højt interaktionsniveau med annoncerne for de tre 

events: mere end 4000 interagerede på Facebook og Twitter med 

opslagene om de kommende events, tilgengæld var det kun knap 

30, der rent faktisk valgte at stille spørgsmål på forhånd, som 

kunne inddrages i samtalen.  



Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det 

europæiske fællesskab 

(EU)? 

Når vi kigger på andre lande, ser vi oftest i et spejl og tænker 

derfor at alt i de andre lande, ligner forholdene, historien og 

synspunkterne i Danmark. Dette var den vigtige erkendelse som 

en af tilhørene ved samtalen om EU og demokratiet gjorde ved 

den første høring på Christiansborg. Synspunktet indrammede på 

fornem vis, den viden som det samlede projekt bidrager med: 

Forskerne stillede (i både samtalerne og artiklerne) den faktuelle 

viden til rådighed: det store perspektiv og ikke mindst kendskab 

fra både Danmark og de pågældende lande. Rammesætning og 

indledningen af tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard, 

sikrede en realpolistisk perspektiv og et fasinerede indblik i det 

politiske beslutningsrum - og reflektion herom. Og journalisten - 

værten Mette Vibe Utzon - forankrede, emnerne, kompleksiteten 

og vidtløftigheden, i borgernes dagligdag og sikrede dermed 

relevansen. For deltagerne og de som lyttede med var eventene 

øjenåbnere både i forhold til at forstå den aktuelle situation for 

EU, men også for at se mulighederne og nødvendigheden af et 

stærkt Europæisk samarbejde. Zoomer vi ind på de enkelte 

events var læringerne flere: 

  

4. maj: EU og demokratiet - af samtalen lærte vi at den danske 

forståelse af demokrati adskiller sig væsentligt fra de øvrige 

Europæiske lande. Demokrati er ikke én ting. Der findes flere 

slags demokrati i EU – og forskellene i demokratimodellerne er en 

væsentlig del af forklaringen på, hvorfor Danmark ofte har det 

svært med EU. Professor Marlene Wind gav det overordnede blik 

og lektor Moritz Schramm, der forsker i den tyske kultur- og 

samfundsudvikling (og stammer fra Tyskland) gav det tyske 

perspektiv. 

12. maj: EU – flygtninge og indvandrere - I forlænglse af den 

tilspidsede situation i Europa hvor mange millioner af mennesker 

blev drevet på flugt, som følge af krigen i Ukraine, drøftede  

juraprofessor og migrationsforsker Thomas Gammeltoft-Hansen 

og lektor Moritz Schramm EUs håndtering af flygtninge, og de 

store forskelle på de enkelte landes flygtninge- og 

indvandrerpolitik. Igen var det Moritz Schramm, der gav det 

tyske perspektiv.   

15. juni: EU og sikkerhedspolitik - faldt i forlængelse af 

folkeafstemningen om de danske afstemning om 

forsvarsforbehold, og i en situation hvor krigen i Ukraine betød at 

forsvarspolitik optog alle i Europa. I samtalen deltog Christine 

Nissen, der forsker i international politik, sikkerhed, vestlig 

interventionisme og EU, samt Lise Wiederholt Christensen, 

Forsvarsanalytiker på Center for Militære Studier på Københavns 

Universitet, der i sin forskning har et særligt fokus på NATO og 

Danmarks rolle i forsvarsalliancen. Samtalen gav et værdifuldt 

indblik i hvordan man skal forstå Sverige og Finlands positioner 

og deres ansøgning om  medlemskab af NATO, hvordan Sverige 

kan være en del af EUs forsvarssamarbejde, men ikke har været 

medlem af Nato og i - ikke mindst - hvad den grundlæggende 

forskel og arbejdsdeling er mellem Nato og EU på det forsvars- 

og sikkerhedspolitiske område.  

 



Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

Ingen 

  

C1: Arrangementer 

m.v. 

 

Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal arrangementer? Tre 

Oplægsholdere/debattører 

mv 

Tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard; journalist Mette Vibe 

Utzon; professor Marlene Wind; lektor Moritz Schramm, der 

forsker i den tyske kultur- og samfundsudvikling; juraprofessor 

og migrationsforsker Thomas Gammeltoft-Hansen; lektor 

Christine Nissen, der forsker i international politik, sikkerhed, 

vestlig interventionisme og EU, samt Lise Wiederholt Christensen, 

Forsvarsanalytiker på Center for Militære Studier på Københavns 

Universitet, der i sin forskning har et særligt fokus på NATO og 

Danmarks rolle i forsvarsalliancen.  

Deltagerantal (evt. skønnet) Fysisk deltagerantal ca. 125 

Deltagergebyr?  Gratis 

Hvorledes blev 

arrangementet annonceret 

Lex.dk lavede massiv markedsføring af de tre events og de 

tilhørende artikler på lex.dk: i alt blev opslagene på Twitter og 

Facebook vist 316.000 gange og ikke mindre end 134.000 så 

annoncerne. Tilsvarende var der et relativt højt 

interaktionsniveau med annoncerne for de tre events: mere end 

4.000 interagerede på Facebook og Twitter med opslagene om de 

kommende events. En mere detaljeret opgørelse af 

markedsføringsindsatsen på Facebook og twitter er vedhæftet 

nedenfor som bilag. På lex.dk blev eventene markedsført med 

"pop-up vinduer" når brugerne besøgte leksikonet for at søge 

anden information. I alt så 668.247 annoncerne for de tre events, 

og heraf valgte 8.506 at kilkke sig videre ind til tilmeldingsiden 

for eventen for at læse mere.  

Hvor blev arrangementet 

afholdt? 

Arrangementerne fandt sted på Christiansborg i henholdsvis 

Proviantgården og i Fællessalen. 

  

C2: Radio/TV/Web  
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? Tre 

Deltagere Tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard; journalist Mette Vibe 

Utzon; professor Marlene Wind; lektor Moritz Schramm, der 

forsker i den tyske kultur- og samfundsudvikling; juraprofessor 

og migrationsforsker Thomas Gammeltoft-Hansen; lektor 

Christine Nissen, der forsker i international politik, sikkerhed, 

vestlig interventionisme og EU, samt Lise Wiederholt Christensen, 

Forsvarsanalytiker på Center for Militære Studier på Københavns 

Universitet, der i sin forskning har et særligt fokus på NATO og 

Danmarks rolle i forsvarsalliancen.  

Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal og på 

hvilket tidspunkt? 

4. maj, 12. maj og 15. juni på youtube og mere.lex.dk 



TV/Radio-programmer: Er 

programmerne tilgængelige 

på internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse? 

Samtalerne er tilgængelige på https://mere.lex.dk 

  

C3: Web mv.  
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hvordan er kendskabet til 

hjemmesiden, app'en blevet 

udbredt. 

Lex.dk lavede massiv markedsføring af de tre events og de 

tilhørende artikler på lex.dk: i alt blev opslagene på Twitter og 

Facebook vist 316.000 gange og ikke mindre end 134.000 så 

annoncerne. Tilsvarende var der et relativt højt 

interaktionsniveau med annoncerne for de tre events: mere end 

4.000 interagerede på Facebook og Twitter med opslagene om de 

kommende events. En mere detaljeret opgørelse af 

markedsføringsindsatsen på Facebook og twitter er vedhæftet 

nedenfor som bilag. På lex.dk blev eventene markedsført med 

"pop-up vinduer" når brugerne besøgte leksikonet for at søge 

anden information. I alt så 668.247 annoncerne for de tre events, 

og heraf valgte 8.506 at kilkke sig videre ind til tilmeldingsiden 

for eventen for at læse mere.  

Hjemmesider m.v. Angiv 

venligst web-adresse. 

Alle artiklerne kan læse her: 

https://denstoredanske.lex.dk/.tema/Danmark_i_EU_-_50_år 

Hjemmeside: Hvor mange 

besøgende har siden pr. 

måned, og hvor mange af 

de besøgende er unikke 

brugere?  

Fra starten af projektet til dags dato har både temaside og de 

enkelte artikler om EU haft et pænt antal visninger:                                                            

Temasiden på lex.dk - 147 visninger 

EU - 991 visninger 

EU's historie - 207 visninger 

EU - Dansk medlemskab - 214 visninger 

EU - Danmark og Fællesskabets udvikling - 109 visninger 

Det indre marked-programmet - 52 visninger 

EU's flygtningepolitik - 414 visninger 

Schengenaftalen - 521 visninger 

EU's flygtningekrise 2015 - 934 visninger 

udlændingeloven - 64 visninger 

EU's beskæftigelsespolitik - 91 visninger 

EU og demokratiet - 240 visninger 

EU og føderalismen - 774 visninger 

EU's lovgivningsproces - 128 visninger 

Lissabontraktaten - 304 visninger 

Tyskland - forfatning - 216 visninger 

Danmark - forfatning - 269 visninger 

konsensusdemokrati - 487 visninger 

konstitutionelt demokrati - 342 visninger 

 

Samlet antal visninger artikler: 6.604  

  

 


