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Projektet er forløbet som lanlagt hvor vi har sat fokus å Eu's behov for russisk gas, og de konflikter det
giver ift. Nordstream2 der skulle forbi Bornholm. Vi har både hørt danske og tyske olitkere, og
undersøgt hvad Eu's nye gasdirektiv kommer til betyde i fremtiden. Vi også besøgt Lubmin hvor
gasledningen kommer i land og hørt de tyske borgere hvad de tænker om rojektet.

Er aktivitetsmålene for
Ja, der er som lanlagt roduceret 2 tv-udsendelser og 2 odcasts.
projektet opnået? Anfør mål
og beskriv opfyl elsen.
Hvorle es har aktiviteten
Udsendelserne har sat fokus å hvordan Eu's nye gasdirektiv, og hvordan EU fremover skal få sit
bi raget til u vikling af
energibehov dækket uden at være afhængige af Rusland.
ebat og oplysning om et
europæiske fællesskab
(EU)?
Samarbej e me an re
organisationer? hvis ja,
oplys venligst hvilke.

C1: Arrangementer m.v.
Ønskede oplysninger
Antal arrangementer?
Oplægshol ere/ ebattører
mv
Deltagerantal (evt. skønnet)

Faktiske forløb
Udfyld antal arrangementer
Udfyld o lægsholdere

Deltagergebyr?
Hvorle es blev
arrangementet annonceret
Hvor blev arrangementet
afhol t?

Udfyld deltagergebyr
Udfyld annoncering

Udfyld deltagerantal

Udfyld sted for arrangement

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

Faktiske forløb
2 tv- rogrammer + 2 odcasts
Manuel Sarrazin, MDB, Bundnis 90/Die Grünen
Timon Gremmels, MDB
Bjarne Laustsen, MF
Karsten Lauritzen, MF
Marianne Jelved, MF
Bent Bøgsted, MF
Mogens Rüdiger, AAU
Siegfried Matlok, Politisk analytiker
med flere..

Hvor er programmerne
sen t? Hvilken kanal og på
hvilket ti spunkt?

Sendt å olitikogsamfund.dk, Bideo.dk Youtube, samt kabelttv kanaler jf. ansøgning

Podcasts er tilgængelige å S otify og Itunes.
TV/Ra io-programmer: Er
programmerne tilgængelige htt ://www.bideo.dk/bideo/gastruslen-fra-oest-1
på internettet? Hvis ja, på
htt ://www.bideo.dk/bideo/gastruslen-fra-oest-2
hvilken a resse?

C3: Web mv.
Ønskede oplysninger
Hvor an er ken skabet til
hjemmesi en, app'en blevet
u bre t.
Hjemmesi er m.v. Angiv
venligst web-a resse.
Hjemmesi e: Hvor mange
besøgen e har si en pr.
måne , og hvor mange af
e besøgen e 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 ublikationer/bøger
Udfyld o lag
Udfyld distribution

C5: Andet
Ønskede oplysninger
Angiv aktivitet
Beskrivelse

I
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Faktiske forløb
Angiv aktivitet
Beskriv aktiviteten

