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Projektets titel: Rund om og især i dybden 

Kort rapport om forløbet: Vi nåede vores mål. Både hvad der angår indhold, længde, 

udbredelse samt rækkevidde på FB. Dog fik vi ikke den 

forventede presseomtale om vores udsendelser. Sikkert fordi 

"markedet" blev oversvømmet af lignende projekter. Lidt 

overraskende er dog, at de mange kommentarer på FB var så 

helt aldeles negative og kun fra nej siden. Om det siger noget 

om det generelle aktivistiske FB bruger eller FB's algoritmer... 

Nok mest begge dele. Også denne gang modtog vi adskillige 

trusler, og var i øvrigt nødt til at slette de mest hadefulde 

kommentarer.   

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

Vi brugte Den Elektroniske Folkeoplysnings FB side.  

 

Radio/TV/Podcast/Video 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? 4 

Deltagere i programmerne 1. Dr.Jur Per Lachmann ("Mr Forbehold") 2.  Pernille 

Weiss(MEP), Rina Ronja Kari(Folkebevægelsen imod EU), 

Morten Løkkegaard (MEP, dog kun til citat), Nikolaj Villumsen 

(MEP EH), desuden er flere andre citeret, deriblandt Morten 

Messerschmidt. 3. Ph.d. Jeppe Plenge Trautner, 4. Graham 

Butler, lektor og forsker fra Århus Universitet., Per Lachmann 

Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal eller 

platform og på hvilket 

tidspunkt? 

På Radio Mælkebøtten. Derudover hos en lang række ikke 

kommercielle radioer. Så vidt vi kan se over 100 af slagsen 

Hvor mange har set eller 

lyttet til programmerne? 

Ukendt, da målingerne er meget svære og i øvrigt meget 

dyre. Radio Mb har dog alene over 50.000 lyttere. Derudover 

kommer de andre radioer. Men et kvalificieret og forsigtigt 

bud er, at vi nåede over 100.000 lyttere. Derudover nåede vi 

på de sociale medier  4129 samt fik 650 Opslagsreaktioner. 

Derudover hvad der så er sket på de besøgenes egne sider.  

Er programmerne 

tilgængelige på 

internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse? 

http://radiomb.dk/eu  
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