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Fynbo TV's udsendelser om "EU's udfordringer efter 60 år" forløb næsten
planmæssigt. Vi har med vore 5 udsendelser forsøgt at klargøre hvordan der
stadig er store udfordringer i EU. Vi har tilstræbt at belyse nogle af de mange
problematikker der lurer i et EU der er stadig mere fragmenteret.

Vi kommer ind på problemerne med de østlige lande i EU. Vi kigger på Euroen og
dens udfordringer med finanskrisen der ikke er helt ovre i de sydlige lande som
Grækenland og Italien. Der er stadig stor fokus på flygtninge og migration fra
lande med uroligheder og krige.
Klimaet bliver også berørt, selvom flygtningespørgsmålet har en tendens til at
dukke op og overskygge dette tema.
Vi må konkludere at flygtningespørgsmålet stadig hænger som en skygge over EU.
Vi har forsøgt at samle udvalgte spørgsmål op i det afsluttende program der
sammenfatter nogle af EU's problemstillinger.

Er aktivitetsmålene for
Med overskriften "Eu's udfordringer efter 60 år" har vi med en serie på 5 TV
projektet opnået? Anfør mål programmer set på nogle af de udfordringer som EU står med efter 60 år. En tid
hvor EU er vokset til 27 medlemslande med hver deres baggrund og kultur.
og beskriv opfyldelsen.
-

Har EU løst sine opgaver korrekt
Er Euroen en fiasko
Blander EU sig for meget
EU og den digitale økonomi
EU og klimaforandringer
Eu og den nye klimaøkonomi

Vi har inddraget Politikere, ordførere, meningsdannere og organisationer i debatten
om hvordan man ser på EU efter de 60 år.
Vi har opfyldt vores mål med disse 5 TV udsendelser med alle kategorier af
politikere, ordførere, meningsdannere og organisationer. Vi har opfyldt målene
med at disse emner er nået ud til en bred kreds af fynske seere.
Vi har fremvist TV udsendelserne på Fynbo TV's TV signal der dækker bredt,
udsendelser har kunnet ses på FynboTV.dk og EuogDanmark.dk, Vimeo.com og
Youtube.com, ligesom der har været teasere på Facebook og Twitter.

Hvorledes har aktiviteten
Projektet her været med til at informere og oplyse om de problematikker der
bidraget til udvikling af
stadig er i EU efter 60 år. Projektet belyser de store debatter der nu efter 60 år
debat og oplysning om det
stadig ikke er fuldt afklaret.
europæiske fællesskab (EU)?
Man må huske at Danmark stadig har 4 forbehold der slet ikke ser ud til at blive
ophævet i nærmeste fremtid, selvom de ofte er upraktiske. Projektet har også
nået at skabe en debat vi har oplevet gennem diverse telefonopkald til FynboTV.

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

Udfyld samarbejder (udvid boksen ved at trække ned i linjenummeret i arkets
venstre side)

C1: Arrangementer m.v.
Ønskede oplysninger
Antal arrangementer?
Oplægsholdere/debattører
mv
Deltagerantal (evt. skønnet)

Faktiske forløb
Udfyld antal arrangementer
Udfyld oplægsholdere

Deltagergebyr?
Hvorledes blev
arrangementet annonceret
Hvor blev arrangementet
afholdt?

Udfyld deltagergebyr
Udfyld annoncering

Udfyld deltagerantal

Udfyld sted for arrangement

C2: Radio/TV/Web
Ønskede oplysninger
Antal programmer?

Faktiske forløb
5 stk. a 30 minutter

Deltagere

Hvor er programmerne
sendt? Hvilken kanal og på
hvilket tidspunkt?

Jens Kristian Lytken - Venstre
Rene Lundegaard - Nye Borgerlige
Mathias von Jessen - Radikale
Peter Duetoft - Socialdemokratiet
Pavia Jacobsen - Alternativet
Rasmus Skov Larsen - Europabevægelsen
Kira Marie Peter-Hansen - SF
Finn Hartvig Nielsen - Radikale
Hedvig Vestergaard - Folkebevægelsen mod EU
Christel Schaldemose - Socialdemokratiet
På MUX 1 - Fyn
Onsdag 3/10 Kl. 22.00
Onsdag 10/10 Kl. 22.00
Onsdag 17/10 Kl. 22.00
Onsdag 24/10 Kl. 22.00
Onsdag 31/10 Kl. 22.00
Genudsendt følgende dage
Fredage kl. 24.00
Lørdage kl. 13.30
Søndage kl. 22.00
Mandage kl. 16.30

TV/Radio-programmer: Er
programmerne tilgængelige
på internettet? Hvis ja, på
hvilken adresse?

www,fynbotv.dk/
www.fynbotv.dk/eu_udfordringer/
www.vimeo.com/fynbotv
www.euogdanmark.dk
www.youtube.com/channel/UCH6ZTN0m4SLJH13UWuyBXvQ/

C3: Web mv.
Ønskede oplysninger
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?

Faktiske forløb
Udfyld udbredelse af kendskabet til hjemmesiden

Udfyld web-adresse
Udfyld antal af månedlige, unikke besøgende

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

Faktiske forløb
Udfyld antal publikationer/bøger
Udfyld oplag
Udfyld distribution

C5: Andet
Ønskede oplysninger
Angiv aktivitet
Beskrivelse

Faktiske forløb
Angiv aktivitet
Beskriv aktiviteten

