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Projektets titel: EU-forbehold 2022 

Kort rapport om forløbet: Jeg kan med stor tilfredshed konstatere, at vi til fulde har 

levet op til den målsætning, vi satte for projektet i vores 

ansøgning til Europa-Nævnet. Solidaritet har leveret det 

lovede antal artikler og mere til. Vi har i projektet sat fokus 

på en række forskellige aspekter ved forbeholds-debatten, 

herunder det internationale perspektiv gennem interviews 

med forskere og politikere i andre lande i Norden, 

undersøgende journalistik og baggrundsartikler om 

forsvarsforbeholdet. Vi har desuden lavet to podcasts, hvor vi 

har interviewet Holger K- Nielsen om baggrunden for SF's 

holdningsændring ifm. afstemningen i 1993, samt en debat 

mellem SF og Enhedslisten om grunde til at stemme ja eller 

nej. Alle artikler i serien 'EU-forbehold 2022' ligger frit 

tilgængelige for offentligheden, og kan læses her: 

https://solidaritet.dk/category/eu-forbehold/ - Morten 

Hammeken, chefredaktør 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

  

 

Arrangementer 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal arrangementer? 1 

Oplægsholdere/debattører 

mv 

Susan Kronborg, Radikale Venstre,  

Deltagerantal (evt. 

skønnet) 

30 

Hvorledes blev 

arrangementet annonceret 

Sociale medier 

Hvor blev arrangementet 

afholdt? 

Aarhus, Mellemfolkeligt Samvirke 

 

Radio/TV/Podcast/Video 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal programmer? 2 

Deltagere i programmerne 3 

Hvor er programmerne 

sendt? Hvilken kanal eller 

platform og på hvilket 

tidspunkt? 

De to podcasts er lavet af Solidaritets faste podcast-afdeling 

Radioaktiv, og er udgivet på både Solidaritet.dk, Soundcloud 

og andre podcast-platforme  

Hvor mange har set eller 

lyttet til programmerne? 

400 



   

Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Er programmerne 

tilgængelige på 

internettet? Hvis ja, på 

hvilken adresse? 

https://solidaritet.dk/debat-ja-eller-nej-til-afskaffelse-af-

forsvarsforbeholdet/    ----    https://solidaritet.dk/en-

samtale-om-forbehold-uden-forbehold-med-holger-k-nielsen/  

 

Kampagne via hjemmeside/sociale medier 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hvordan er kendskabet til 

kampagnen blevet 

udbredt. 

Via sociale medier; artikler oplysningsopslag og videoklip om 

temaserien 

Hjemmesider m.v. Angiv 

venligst web-adresse. 

https://solidaritet.dk/category/eu-forbehold/  

Hvor mange unikke 

besøgende har 

kampagnen haft og hvor 

mange har interageret?  

50000 månedlige besøgende 

 

https://solidaritet.dk/debat-ja-eller-nej-til-afskaffelse-af-forsvarsforbeholdet/
https://solidaritet.dk/debat-ja-eller-nej-til-afskaffelse-af-forsvarsforbeholdet/
https://solidaritet.dk/debat-ja-eller-nej-til-afskaffelse-af-forsvarsforbeholdet/
https://solidaritet.dk/category/eu-forbehold/

