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Evaluering af oplysningsinitiativ.
Titel:
Valget til Europa Parlamentet
Journalnummer: EUFC.2018-0080
Baggrund for oplysningsinitiativet:
TV-programmet tager udgangspunkt i valget til Europa Parlamentet den 26.05. 2019, og
programmet har til formål at skabe større interesse og viden om valget hos de danske
vælgere og skabe en bevidsthed om, at valget og de ting, der sker i EU, også har en
betydning for den enkelte person i hans/hendes hverdag.
Kort rapport om forløbet og aktivitetsmålene.
Der er produceret et TV-program med en spilletid på 60 min, og optagelserne er foregået
både i Strasbourg og København.
Forløbet er gennemført i overensstemmelse med den i ansøgningen udarbejdede
aktivitets- og tidsplan, og gennem samarbejdet med DK4, hvor programmet udsendes
første gang den 16.05. 2019 kl. 17.30 og www.bideo.dk er der blevet sikret en bred
spredningseffekt af oplysningsprojektet.
Programmet:
Valget til Europa-Parlamentet, der finder sted søndag den 26. maj 2019 må – på baggrund
af forhandlingerne med Storbritannien om Brexit og, den af kommissionens formand,
Jean-Claude Juncker, og den franske præsident, Emmanuel Macron, igangsatte
diskussion af, hvordan det fremtidige europæiske samarbejde for de resterende 27 lande
skal organiseres – betragtes som det vigtigste i EU’s historie.
I programmet fokuseres der på, hvordan de forskellige partier, og dermed Danmark, bør
forholde sig til denne udvikling – ikke mindst fordi Danmark hidtil har haft en vigtig
alliancepartner mod de centraleuropæiske integrationsplaner i form af netop
Storbritannien. Med Brexit er Danmark nu tvunget til at finde nye samarbejdspartnere, hvis
vi som hidtil ønsker en mere moderat udvikling og integration.
Der er ikke tale om et valgprogram i traditionel forstand, hvor politikerne bruger det meste
af tiden på at kritisere hinanden og forsvare deres eget partis synspunkter/politiker, og
hvor de forsøger at overbevise vælgerne om, hvor de skal sætte deres kryds. Det handler
mere om, hvorfor det er vigtigt for vælgerne at stemme, om hvilke politiske initiativer vi vil
få at se fra EU’s side i fremtiden, og hvordan disse vil påvirke den enkelte dansker i
hverdagen.
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Udsendelse:
Programmerne udsendes på DK 4, og kan tillige ses på flg. adresse:
http://www.bideo.dk/bideo/valget-til-europa-parlamentet-2019
Med venlig hilsen
Per Poulsen

