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Kort rapport om forløbet: Der er produceret 6 film, med en samlet længde på knap 40 

minutter og en podcast, samt seks artikler og fotos. 

Interviews i Danmark med medvirkende blev optaget i 

januar. Den 24. januar var vi i Sønderjylland og filmede i 

grænselandet. I februar måned var vi I Grækenland og 

optage film på Lesbos og I Pazarkule ved grænsen til Tyrkiet. 

Filmene blev redigeret, artikler og podcast produceret i slut-

februar og starten af marts. Det lykkedes at få 3 

europaparlamentarikere til at stille op til interviews, samt EU-

kommissionens talsperson om Lesbos og en række relevante 

aktører som alle diskuterer EU's grænser. Film, artikler og 

podcast er blevet distribueret på Seismo.dk og Seismogram i 

marts måned. 

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør 

mål og beskriv 

opfyldelsen. 

Ja, vores mål er at nå ud til 80.000 unge I målgruppen. Det 

når via sociale medier og besøg på websitet som pt. er på 

26.046, hertil kommer 921 deltagere i afholdt debatevent 

hvor materialet blev vist samt udsendt information via 

nyhedsbrev til 2.762 uddannelsesinstitutioner. Da materialet 

henvender sig til brug i undervisningen vil der være en 

løbende interesse i brugen af materialet, så der i dette og de 

kommende skoleår forventes at komme ud til de 80.000 unge 

som var målet.  

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det 

europæiske fællesskab 

(EU)? 

Vi har skabt et debatterende materiale, som forener den 

nære hverdag ved den dansk-tyske grænse med den store 

europæiske debat om EU's indre og ydre grænser. 

Borgerpanel 4's konklusioner er indgået i materialet, ligesom 

EU-parlamentarikernes synspunkter også er inkluderet. 

Materialet har haft fokus på EU's rolle ved de indre og ydre 

grænser. 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

Grænseforeningen har været meget behjælpelige og 

engagerede i projektet. De skaffede bl.a. medvirkende 

grænsegængere og unge I Sønderjylland. Derudover agter de 

at distribuere materialerne.  

 

C3: Web mv. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hvordan er kendskabet til 

hjemmesiden, app'en 

blevet udbredt. 

Dels gennem sociale medier, dels gennem direkte kontakt til 

2.762 skoler. Filmene blev bl.a. vist ved et event I 

København, hvor 921 elever fra 34 skoler deltog. 

Hjemmesider m.v. Angiv 

venligst web-adresse. 

Projektet er indarbejdet i websitet seismo.dk og 

seismogram.dk med en samlet temaside på: 

seismogram.dk/eu-og-graenserne-et-seismo-tema 



   

 

Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hjemmeside: Hvor mange 

besøgende har siden pr. 

måned, og hvor mange af 

de besøgende er unikke 

brugere?  

De berørte websider har godt 30.000 besøgende pr. måned 

med ca. 19.000 unikke brugere.  
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