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Projektets titel: Forsvarsforbeholdet - Er verden og Danmark bedst tjent med 

eller uden et militariseret EU? 

Kort rapport om forløbet: Artiklerne har ført til debat på Facebook og på Twitter samt er 

blevet brugt i den offentlige debat om forsvarsforbeholdet.  

Herudover har andre medier taget flere af vores historier op.     

 

Vi har udbredt kendskabet til artikelserien via vores egen 

hjemmeside og via Facebook og via organisationer som 

Folkebevægelsen mod EU.   

Vores artikler om forsvarsforbeholdet har haft 29.833 

besøgende. Det er svært at sige, hvor mange der har 

interageret. Men de er blevet læst og delt flittigt. 

 

Det har været spændende som journalist at få lov til at 

fordybe sig i et emne - forsvarsforbeholdet og EU's militære 

dimension. Og det har også ført til øget debat for / imod en 

militarisering af EU på et sagligt grundlag på vores egen 

platform og på de øvrige platforme (private Facebook-

grupper og andre Facebook-grupper), hvor vores artikler er 

blevet delt. 

     

Vi har forsøgt at indhente reaktioner fra især ja-politikere til 

vores artikler. 

Det har været svært at få især ja-politikere til at deltage i 

vores artikler. Derfor har vi - i det omfang det har været 

muligt - refereret til ja-politikeres synspunkter vha. debatter i 

Folketinget og udsagn på vælgermøder. 

Vi har også - forgæves - forsøgt at få oplysninger om de 

forskellige partiers ja-partiers kampagne (indhold og 

køreplan). 

Undervejs fik vi nogle gode ideer til artikler, som vi vurderede 

kunne skabe mere debat om forsvarsforbeholdet end den 

oprindeligt planlagte artikel om historien bag forbeholdet.  

Derfor prioriterede vi at lave et par mere aktuelle artikler end 

den oprindeligt planlagte artikel om historien bag forbeholdet.  

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

Udfyld samarbejder (udvid boksen ved at trække ned i 

linjenummeret i arkets venstre side) 

 

Radio/TV/Podcast/Video 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hvordan er kendskabet til 

kampagnen blevet 

udbredt. 

Vi har udbredt kendskabet til artikelserien via vores egen 

hjemmeside og via Facebook og via organisationer som 

Folkebevægelsen mod EU. 



   

 

Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hjemmesider m.v. Angiv 

venligst web-adresse. 

Arbejderen.dk 

https://arbejderen.dk/indland/ja-politikere-eu-militaer-skal-

saettes-ind-mod-flygtninge-og-beskytte-vores-graenser/ 

 

https://arbejderen.dk/indland/seks-ud-af-syv-militaere-eu-

operationer-foregaar-i-afrika/ 

 

https://arbejderen.dk/indland/enhedslisten-aabner-

landsmoede-med-klar-opfordring-bevar-forsvarsforbeholdet/ 

 

https://arbejderen.dk/indland/staerke-kraefter-i-eu-oensker-

overstatslige-flertalsafgoerelser-paa-det-udenrigs-og-

sikkerhedspolitiske-omraade/ 

 

https://arbejderen.dk/indland/tyskland-traekker-sig-fra-

militaer-eu-mission-efter-uacceptabel-og-ulovlig-adfaerd/ 

 

https://arbejderen.dk/udland/svensk-fn-forbund-nedlaeg-eu-

kampgruppe/ 

 

https://arbejderen.dk/udland/svensk-regning-for-eu-

kampgruppe-blev-fire-gange-dyrere-end-planlagt/ 

 

https://arbejderen.dk/indland/den-faelles-eu-haer-er-paa-

skinner-allerede-i-dag-staar-tusindvis-af-soldater-klar-til-

krig-i-eu-kampgrupper/ 

 

https://arbejderen.dk/indland/regeringens-garanti-mod-

overstatsligt-eu-militaer-er-ikke-bindende/ 

 

https://arbejderen.dk/indland/regeringen-vil-ikke-svare-

hvor-meget-vil-det-koste-at-afskaffe-forsvarsforbeholdet/ 

 

Hvor mange unikke 

besøgende har 

kampagnen haft og hvor 

mange har interageret?  

Vores artikler om forsvarsforbeholdet har haft 29.833 

besøgende. Det er svært at sige, hvor mange der har 

interageret. Men de er blevet læst og delt flittigt. 
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