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Projektet gik formelt i gang i januar 2019 og afsluttede den 30.
juni 2019. Men allerede i december 2018 indledtes forproduktion
af statistiske redaktionelle elementer. Det gælder bl.a. guides til
EU’s opbygning, guides til hvordan vælgerne selv kan faktatjekke
påstande i den offentlige EU-debat ved hjælp af kilder, der særligt
relaterer til EU-forhold - for eksempel Eurostat osv. Desuden
udarbejdedes en række mytehistorier - for eksempel hvad blev
der af lakridspiben, kanelsneglen, den krumme agurk osv. Målet
med disse mytehistorier var at kunne gøre op med en række
udbredte ”populære” påstande i den offentlige EU-debat.
Artiklerne kunne herefter løbende publiceres under valgkampen,
og alle ressourcer i opløbet til valgdagen kunne dedikeres
egentlige faktatjek af påstande i valgkampens hede. I alt var
målet af opnå en redaktionel volumen på 100 artikler. Undervejs
blev dette antal bevidst minimalt nedjusteret, idet en række
enkeltpåstande var ressourcetunge at afdække. Ved projektets
afslutning var publiceret 86 redaktionelle artikler, jvf. bilag.
Redaktionen har i øvrigt offentligt redegjort for erfaringerne i
forhold til omfanget af mis- og desinformation under
europaparlamentsvalget. Konklusionerne inddrager også dette i
forhold til folketingsvalget, da det blev udskrevet undervejs i
forløbet. Det er redaktionens primære konklusion, at de to valg
ikke syntes at have været påvirket af fremmede magter. Dette
behøver ikke betyde, at der ikke har været forsøg eller mål
herom, men den store opmærksomhed på desinformation
(udenlandsk påvirkning af de danske valgkampe), særlige
politiske initiativer forud for valgkampene til at imødegå
desinformation, samt interessen blandt medier for afdækning
heraf kan have været blandt årsagerne til, at udenlandsk
påvirkning ikke opnåede væsentlig opmærksomhed. Redaktionen
har ikke opdaget påvirkning fra fremmede magter. Til gengæld
var der alt rigeligt med eksempler på falske påstande, der blev
fremført - forsøgt udbredt - af påstandshavere hjemmehørende

Er aktivitetsmålene for
To hovedformål var indeholdt i projekt, nemlig hhv. redaktionel
projektet opnået? Anfør mål dækning (artikler med faktatjek, guides, perspektiv) og to
og beskriv opfyldelsen.
vælgermøder med deltagelse af vælgere på lokaliteten for
afholdelsen af møderne, samt seere via live-stream på Facebook.
Aktivitetsmål 1: 100 redaktionelle artikler: I alt blev udarbejdet
86 artikler relateret til Europa-Parlamentsvalget. Undervejs blev
satset på en række påstande og emner, der var ressourcetunge at
udarbejde, hvorfor kvantiteten bevidst blev reduceret af hensyn til
disse emners relevans og væsentlighed for den offentlige debat
forud for valgdatoen den 26. maj 2019. Fordelingen af artikeltyper
fordelte sig således: Mål: 30 pct. faktatjekartikler – Realiseret: 39
pct. Mål: 20 pct. perspektivartikler – Realiseret: 44 pct. Mål: 20
pct. korte artikler – Realiseret: 0 pct. Mål: 15 pct. debatartikler –
Realiseret: 11 pct. Mål: 15 pct. guideartikler – Realiseret: 6 pct.
Bemærk: Antallet af ”korte artikler” blev sløjfet som type og lagt
sammen med typen ”perspektivartikler”, hvorfor sidstnævnte
udgør større andel end planlagt. Aktivitetsmål 2: Antallet af
fysiske deltagere ved valgmøderne blev lavere end tilsigtet - dette
gjaldt dog primært første valgmøde den 15. maj, mens valgmødet
den 22. maj havde langt større deltagerantal. En del af årsagen til
den lidt skæve fordeling formodes ikke mindst at skyldes de to
emner. Hvor det første møde fokuserede bredere på
kandidaternes ønsker til det fremtidige EU - hvor især
tværnational skatteopkrævning havde interesse blandt tilhører og
kandidater - havde emnet for valgmøde nummer 2 formodentlig
bredere interesse, idet dette omhandlede på
europaparlamentsvalget og folketingsvalgets alt overskyggende
emne: Klimapolitik.

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

Det er ansøgers opfattelse, at projektet har bidraget til at holde
den offentlige demokratiske debat forud for EuropaParlamentsvalget på sporet og luge ud i både myter og
fejltagelser gennem faktatjekartikler. Projektet opfattede også
pædagogiske guides og perspektiverende artikler - for eksempel
et livtag med myter om EU (typiske påstande, der ofte inddrages i
den offentlige debat (lakridspiben, EU bestemmer 80 pct. af dansk
lovgivning (?) osv.).
En række artikler beskæftigede sig også med EU-institutioners
rolle (parlamentet, kommissionen osv.). En populær artikel inden
for typen "guides" var forskellen på stemmeafgivningen i de
enkelte EU-lande: "Så forskelligt stemmer EU-landene: I Belgien
må man ikke være sofavælger"
https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/saa-forskelligt-stemmer-eulandene-i-belgien-maa-man-ikke-vaere-sofavaelger.
Kombinationen af faktatjek, oplysende artikler og levende
debatter har efter vores opfattelse givet den ideelle kombination
af opmærksomhed og nytteværdi for borgerne, som har engageret
sig i valgkampen. Der synes ved dette valg at have været en mere
faktuel interesse i EU's politiske betydning bl.a. på klimaområdet
og skatteområdet.

Samarbejde med andre
organisationer? hvis ja,
oplys venligst hvilke.

Samarbejdspartnernes rolle var primært at formidle projektets
debatmøder hhv. den 15. og 22. maj 2019 (jf. pkt. C1):
Altinget.dk, Foreningen Nyt Europa, Dansk
Folkeoplysningssamråd, samt uddannelsesinstitutioner på
gymnasieniveau (førstegangsvælgere), samt højskoler nær
lokaliteten for afvikling af møderne i Ny Kongensgade 10, 1472
København K.

C1: Arrangementer m.v.
Ønskede oplysninger
Antal arrangementer?
Oplægsholdere/debattører
mv

Faktiske forløb
To
Valgmøde 1) den 15. maj 2019: Rina Ronja Kari (Folkeb. mod
EU), Nikolaj Villumsen (Enh.), Pernille Weiss (Kons.), Pia
Adelsteen (DF) og Martin Lidegaard (Rad.V.). Valgmøde 2 den 22.
maj: Jeppe Kofod (S), Margrethe Auken (SF), Rasmus Nordqvist
(Alt.), Morten Helveg Petersen og Anna Libak (V). Afbud: Pernille
Vermund (NB). Begge møder havde Claus Kragh, EU-redaktør,
Mandag Morgen, som mødeleder. Møderne blev begge streamet
Deltagerantal (evt. skønnet) Til sammen cirka 130 tilhørere fysisk til stede på mødernes fysiske
lokalitet. Derudover er for begge møder registreret 9.200
visninger af varierende længde via Facebookstreaming på flere
kanaler. Yderligere skal det fremhæves, at andre medier fattede
interesse for begge valgmøder, hvor der var deltagelse og
dækning fra bla. Politiken, DR TV-avisen og TV2 News.
Deltagergebyr?
Hvorledes blev
arrangementet annonceret

Gratis
Tjekdet.dk, mm.dk, altinget.dk, Facebookannoncer, samt på
tilknyttede partneres hjemmesider og sider på sociale medier,
samt nyhedsbreve fra TjekDet, Mandag Morgen og Altinget.dk.

Hvor blev arrangementet
afholdt?

Ny Kongensgade 10, 1472 København K.

C2: Radio/TV/Web
Ønskede oplysninger
Antal programmer?
Deltagere
Hvor er programmerne
sendt? Hvilken kanal og på
hvilket tidspunkt?
TV/Radio-programmer: Er
programmerne tilgængelige
på internettet? Hvis ja, på
hvilken adresse?

Faktiske forløb

C3: Web mv.
Ønskede oplysninger
Faktiske forløb
Hvordan er kendskabet til
hjemmesiden, app'en blevet
udbredt.
Hjemmesider m.v. Angiv
venligst web-adresse.

Hjemmeside: Hvor mange
besøgende har siden pr.
måned, og hvor mange af de
besøgende er unikke
brugere?

C4: Publikationer/bøger mv.
Ønskede oplysninger
Antal publikationer/bøger
mv.?
Oplag?

Distribution?

Faktiske forløb
Her forstået som antal redaktionelle artikler: 86. Se oversigt med
links nederst.
Især i slutningen af valgkampen - her forstået som april og maj opnåede TjekDet.dk trafikrekorder. Alene i måneden for valgets
afholdes (maj) opnåede TjekDet samlet 135.000 sidevisninger. Da
redaktionen stort set kun skrev artikler med relation til EuropaParlamentsvalget – samt senere hen også folketingsvalget –
repræsenterer dette antal sidevisninger et gennemsnit pr. artikel i
perioden på 500 sidevisninger.
Tjekdet.dk og MM.dk (med tilhørende eksterne platforme på for
eksempel sociale medier, nyhedsbreve osv.). Desuden blev
enkelte artikler også udgivet på Altinget.dk.

C5: Andet
Ønskede oplysninger
Angiv aktivitet
Beskrivelse
DEBATMØDER:
Debatmøde 15. maj 2019
Debatmøde 22. maj 2019

Faktiske forløb

Se video: https://www.facebook.com/Altingetdk/videos/362654534596785/
Se video: https://www.facebook.com/Altingetdk/videos/600399360445124/

ARTIKLER:
Overskrift
Link
Er antallet af migranter i EU
faldet til "Gladsaxe-niveau"?

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/er-antallet-af-migranter-i-eu-faldet-til-gladsaxe-niv

Venstre-politiker var slet
ikke observatør ved det
https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/venstre-politiker-var-slet-ikke-observatoer-ved-det
svenske valg
Gemmer 'sandheden om
indvandringen' sig i tre
https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/gemmer-sandheden-om-indvandringen-sig-i-tre-eu
europæiske aftaler?
Rapport: Det kan vi lære af https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/rapport-det-kan-vi-laere-af-franske-medie
franske mediers kamp mod
falske nyheder
EU indkalder faktatjekjournalister til værnepligt i
kampen mod falske nyheder
https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/eu-indkalder-faktatjek-journalister-til-vae
Nej, en ny aftale mellem EU
og afrikanske lande
legaliserer ikke
https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/nej-aftale-mellem-eu-og-afrika-legaliserer-ikke-ma
masseindvandring

Ny undersøgelse
dokumenterer ikke, at
danskerne er blevet
https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/ny-undersoegelse-dokumenterer-ikke-at-danskerne
dårligere til engelsk
To våben bekæmper
forureningen af vores
https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/to-vaaben-bekaemper-forureningen-af-vores-nyhe
nyhedsstrøm
Sverige er frontløber i
kampen mod desinformation
og propaganda

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/Sverige-er-front-kampen-mod
Er Danmark det eneste land
i hele verden, der ikke tager
imod kvoteflygtninge?

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/er-danmark-det-eneste-land-i-hele-verden-der-ikke
Migrationsvenlig FN-aftale er
ikke bindende – men
kritikerne kan have en
pointe
Tyskland: Jurister og ”cybertropper” bekæmper
desinformation og
propaganda
Techgiganterne skal ikke
kun rense ud i
misinformation, men også
udfordre os på holdninger
Ro på: EU spolerer ikke
firmajulefrokosten
Russisk desinformation –
Hvor bekymrede skal vi
være?
Sådan fordelte EU din
tusindlap sidste år
Robotter kan have pustet til
debat om migrationspagt

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/migrationsvenlig-fn-aftale-er-ikke-bindende-men-k

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/tyskland-jurister-og-cyber-tropper-bekaemper-des

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/techgiganterne-skal-ikke-kun-rense-ud-i-misinform

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/ro-paa-eu%C2%A0spolerer%C2%A0ikke-firmajulefr

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/russisk-desinformation-hvor-bekymrede-skal-vi-vae
https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/saadan-fordelte-eu-din-tusindlap-sidste-aar

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/robotter-kan-have-pustet-til-debat-om-migrationsp

Vi skal hacke demokratiet
https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/15495-vi-skal-hacke-demokratiet-foer-andre-goer-d
før andre gør det
Europæisk politik kan købes https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/europaeisk-politik-kan-koebes-for-penge
for penge
Er Danmarks
integrationsindsats håbløst
https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/er-danmarks-integrationsindsats-haabloest-bagud
bagud?
Nej, 500.000 danskeres job
er ikke direkte afhængige af
EU’s indre marked

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/nej-500000-danskere-skylder-ikke-deres-job-til-eu
Overlæs, narko og
manglende pas: Her er
resultatet af tre års
grænsekontrol
Sådan har techgiganterne
håndteret fake news

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/overlaes-narko-og-manglende-pas-her-er-resultate
https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/saadan-har-techgiganterne-haandteret-fake-news

De har fået nok af fup! Her
er Italiens initiativer mod
desinformation
Video lover dig “sandheden
om Brexit” - men den
kender vi ikke endnu
Ny prognose for EU-valget er
"på grænsen til at være
direkte ubrugelig"
Erhvervsminister pynter på
Tour’ens popularitet med
usandsynligt høje seertal
Har EU ret i, at Danmark er
Europas største
skraldesynder?
Falske politiske annoncer
ramte det svenske valg
5G er ikke årsag til
hundredvis af døde fugle i
hollandsk park
Partier bruger YouTubestjerner i jagten på de unge
vælgere
Mette Frederiksen sælger
politik til de yngste via
'influencere'
Betyder 5G flere master og
meget mere stråling?
5G-nettet er hastigt på vej –
men hvad skal det egentlig
bruges til?
Kræftforskere: Du behøver
ikke frygte 5G
WHO holder øje med både
5G og syltede grøntsager fra
Asien
Tværnationalt projekt
faktatjekker europaparlamentsvalget
Danske EU-kandidater lover
ikke at sprede falske
nyheder
Anders Fogh erklærer kamp
mod falske nyheder:
Mistænkeligt, hvis politikere
ikke skriver under
Løfte om ikke at dele falske
nyheder splitter EUkandidaterne
Europas politikere er trætte
af uafhængige journalister

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/nok-af-fup-italiens-initiativer-mod-desinformation

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/video-lover-dig-sandheden%C2%A0om-brexit-%C2

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/ny-prognose-for-eu-valget-er-paa-graensen-til-at-v

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/erhvervsminister-pynter-paa-tourens-popularitet-m

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/har-eu-ret-i-at-danmark-er-europas-stoerste-skrald
https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/falske-politiske-annoncer-ramte-det-svenske-valg

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/5g-er-ikke-aarsag-til-hundredvis-af-doede-fugle-i-h

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/partier-bruger-youtube-stjerner-i-jagten-paa-de-un

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/15727-mette-frederiksen-saelger-politik-til-de-yngs
https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/betyder-5g-flere-master-og-meget-mere-straaling

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/15751-5g-nettet-er-hastigt-paa-vej-men-hvad-skalhttps://www.mm.dk/tjekdet/artikel/15747-

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/15752-

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/tvaernationalt-projekt-1. Factcheckingker-europa-p

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/danske-eu-kandidater-lover-ikke-at-sprede-falske-n

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/anders-fogh-erklaerer-kamp-mod-falske-nyheder-m

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/loefte-om-ikke-at-dele-falske-nyheder-splitter-eu-k

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/15824-europas-politikere-er-traette-af-uafhaengige
EU-Parlamentet sløjfer egne
https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/eu-parlamentet-sloejfer-egne-meningsmaalinger
meningsmålinger

Radioen var
mellemkrigstidens store
https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/radioen-var-mellemkrigstidens-store-propagandap
propagandaplatform
Redaktionen anbefaler: 10 værktøjer
https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/redaktionen-anbefaler-10-vaerktoejer-til-at-1.
til at faktatjekke billeder
Fact
Få svaret på 3 minutter:
Hvad laver Europahttps://www.mm.dk/tjekdet/artikel/hvad-laver-europa-parlamentet
Parlamentet?
Flere end 11.000 borgere er
bekymrede, men 5G fører
næppe til komplet sterilitet

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/flere-end-11000-borgere-er-bekymrede-men-5g-fo

Få svaret på 3 minutter:
Hvad laver Europahttps://www.mm.dk/tjekdet/artikel/faa-svaret-paa-3-minutter-hvad-laver-europa-komm
Kommissionen?
Myndigheder, civilsamfundet
og medier i fælles front: Her
er de franske initiativer mod
desinformation

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/myndigheder-civilsamfundet-og-medier-i-faelles-fr

Forskere afliver absurd
påstand: Cyklister bidrager
https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/forskere-afliver-absurd-paastand-cyklister-bidrager
ikke med 513 mia. euro
Danske forældre er
europamestre i at parkere
https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/danske-foraeldre-er-europamestre-i-at-parkere-bo
børn i vuggestue
Efterretningstjeneste: Disse
emner er oplagte for
russerne at puste til under
https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/efterretningstjeneste-disse-emner-er-oplagte-for-r
dansk valgkamp
Nej, 500.000 danskeres job
er ikke direkte afhængige af
EU’s indre marked

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/nej-500000-danskere-skylder-ikke-deres-job-til-eu?
En hund i gul vest har parret
sig med den franske
præsidents hund. Eller har
den?
Klar til
europaparlamentsvalg? Få
overblikket over de
forskellige råd i EU
Nej, viral video viser ikke
muslimer, der angriber
danske politibetjente
Upålidelige tal fra serbisk
statistikdatabase trækkes
ofte frem i den offentlige
debat
Hemmeligt dokument, der
ikke er hemmeligt, binder
ikke EU til migrationsaftale
Første Verdenskrig blev
propagandaens "game
changer"

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/en-hund-i-gul-vest-har-parret-sig-med-den-franske

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/klar-til-europaparlamentsvalg-faa-overblikket-over

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/nej-viral-video-viser-ikke-muslimer-der-angriber-da

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/upaalidelige-tal-fra-serbisk-statistikdatabase-traekk

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/hemmeligt-dokument-der-ikke-er-hemmeligt-binde

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/foerste-verdenskrig-blev-propagandaens-game-cha

Regeringen anklages
fejlagtigt for at lade
landmænd massemyrde bier

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/regeringen-anklages-fejlagtigt-for-at-lade-landmae
Professor: Sådan passer du
godt på din opmærksomhed
i valgkampen

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/professor-saadan-passer-du-godt-paa-din-opmaerk
Spærrer bedende muslimer
her for trafikken i London?
Regler for valgplakater:
Hvad må man (ikke)?
Ny analyse tager livtag på
fem myter om EU-vælgerne
Spilder Løkke 120 millioner
kroner ved ikke at afholde
de to valg på samme dag?
Er Søren Gades valgplakater
klippet ned og erstattet af
Enhedslistens?
Folkebevægelsen mod EU og
Enhedslisten rykker fra
hinanden på EU-spørgsmål
Se videoen fra vores
valgmøde: Skattepolitikken
får EU-politikerne op på
dupperne
Hvad blev der af de krumme
agurker?
Fake news er ’old news’ i
Estland
Så forskelligt stemmer EUlandene: I Belgien må man
ikke være sofavælger
Nej, EU har ikke forbudt
børn under otte år at puste
balloner op
Nej, Danmark er ikke
tvunget med i en EU-hær
uden forsvarsforbeholdet
Bestemmer EU virkelig 80
procent af den danske
lovgivning?
Gense klimakampen:
Kandidaterne kæmpede om
den grønneste EU-kasket
Hvad blev der af EU’s forbud
mod lakridspiben?
EU-enhed: Valgkamp har
ikke været sølet til i russisk
desinformation
DF-kandidat klandrer
fejlagtigt V og RV for at ville
have Afrika med i EU

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/spaerrer-bedende-muslimer-her-for-trafikken-i-lon
https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/regler-for-valgplakater-hvad-maa-man-ikke

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/ny-analyse-tager-livtag-paa-fem-myter-om-eu-vael

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/spilder-loekke-120-millioner-kroner-ved-ikke-at-afh

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/16014-

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/folkebevaegelsen-mod-eu-og-enhedslisten-rykker-f

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/se-videoen-fra-vores-valgmoede-skattepolitikken-f
https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/hvad-blev-der-af-de-krumme-agurker
https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/fake-news-er-old-news-i-estland

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/saa-forskelligt-stemmer-eu-landene-i-belgien-maa-

https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/nej-eu-har-ikke-forbudt-boern-under-otte-aar-at-p
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