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Under overskriften "Hvordan får vi flere til at stemme?" producerede Fynbo TV
5 TV programmer om hvordan vi får flere til at interessere sig for EU og hen til
stemmelokalet. Programmerne satte fokus på hvad man som borger kunne
gøre for at få flere til at stemme. Deruover blev der snakket om hvor vigtigt
dette EuropaParlaments valg er, og hvilke hovedpunkter som der er vigtigt de
næste 5 år.

Er aktivitetsmålene for projektet opnået? Anfør
mål og beskriv opfyldelsen.

Vi har blandt andet sat fokus nedenstående
spørgsmål:
- Hvorfor er interessen for EU så lav?
- Hvordan tiltrækker vi sofavælgerne?
- Hvad er Danskernes fokus på et EU valg?
- Hvad skal EU have fokus på de næste 5 år?
- Hvad kan politikerne gøre for at skabe fokus på
valget?
- Hvad bør medierne og pressen gøre for at øge
interessen for EU og EU valg?
- Hvad kan borgerne gøre for at få flere til at
stemme?
Alle disse spørgsmålet fik vi belyst i vores
programmer, og derfor anser at målet med
projektet er opfyldt.

Hvorledes har aktiviteten bidraget til udvikling af
debat og oplysning om det europæiske fællesskab
(EU)?

Den har bidraget med fokus på
EuropaParlamentets valg som i 2019 fik den
højeste valgdeltagelse nogensinde i Danmark.
Fynbo TV har bidraget med en del af resultatet,
med dette projekt.

Samarbejde med andre organisationer? hvis ja,
oplys venligst hvilke.
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Hvor er programmerne
sendt? Hvilken kanal og på
hvilket tidspunkt?

Programmerne er sendt på MUX1 Fyn - Kanal
Fynboen

Udfyld sted for arrangement
5 stk. a' 30 min.
Annemette Vestergaard
Finn Hartvig Nielsen
Jens-Peter Bonde
Peder Andersen

Sendt første gang Torsdag den 21/3, 28/3, 4/4,
11/4 og 18/4 kl. 22.00
Genudsendt Lørdag kl. 16.30 og 24.00, Søndag
13.00 og Tirsdag 21.00
TV/Radio-programmer: Er
programmerne tilgængelige
på internettet? Hvis ja, på
hvilken adresse?

http://fynbotv.dk/eu-programmer/hvordan-faarvi-flere-til-at-stemme/
http://euogdanmark.dk
https://vimeo.com/channels/euogdanmark/
https://vimeo.com/fynbotv
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