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Folket Radio har produceret 5 radioprogrammer om EP valget i
maj 2019 og Danmark fremtid i EU. Programmerne blev
udarbejdet planmæ igt; de før te 3 programmer i
programrækken handlede om EP 2019 men de 2 id te
programmer handlede om de kon ekven er om Brexit har for
Danmark, derudover bliver der i program 5 reflekteret over
fremtiden i EU generelt.
Er aktivitetsmålene for
Aktivitet mål: 3 kandidater til EP valget og 10.000 vi ninger på
projektet opnået? Anfør mål Facebook. Vi havde følgende deltagere i vore programmer:
og beskriv opfyl elsen.
Marianne Wind(MP EP for Socialdemokratiet), Nikolaj Willum en
(MP EP Enhed li ten), Ole Nor (EP kandidat FB) derudover
deltog Rådmand i Aalborg kommune La e Ol en, tidligere
medlem af EP Rikke Karl on.
Hvorle es har aktiviteten
Programmerne har via dere indhold bidraget til debat og
bi raget til u vikling af
oply ning. Vi gennemgik i de 3 før te programmer amtlige
ebat og oplysning om et
partier , der op tillede, re ultater. Vi å på kuffel er, ejre,
europæiske fællesskab
valg tati tikker og nye kandidater, derudover medvirker flere
(EU)?
politi ke aktører, der i ig elv er hovedper oner i den politi ke
proce , debat og oply ning. Vi bringer f.ek . et interview med
Ditte Marie Gyldenberg der havde tillet et kriti k for lag til
Enhed li ten år møde om at Enhed li ten kulle give et højere
økoni k beløb til Folkebevægel en mod EU, debatten om
valgforbundet imellem di e 2 partier var ret ophedet internt i
Enhed li ten. Vi gennemgik de uden de emner der fulgte meget i
paneldebatterne, her bragte vi et interview med valgorgani ator
Caroline Bind lev fra DEO, der havde organi eret en lang række
paneldebatter, her hører man f.ek . at den grønne debat
kendetegnede dette EP valg. I de 2 id te programmer går vi i
dybden med den briti ke debat om Brexit, og hvad denne debat
betyder for Danmark og et evt. Daxit, her fik vi be øg af Ole Nor
fra FB i tudiet. Endvidere reflektere der over andre emner om
har betydning for EU fremtid: Flygtninge, finan , grøn om tilling
m.m. i det af luttende 5 program.
Samarbej e me an re
DEO, Enhed li ten I EP, Socialdemokratiet i EP, Folkebevægel en
organisationer? hvis ja,
mod EU,
oplys venligst hvilke.

C1: Arrangementer
m.v.
Ønskede oplysninger

Faktiske forløb

Antal arrangementer?
Oplægshol ere/ ebattører
mv
Deltagerantal (evt.
skønnet)
Deltagergebyr?
Hvorle es blev
arrangementet annonceret
Hvor blev arrangementet
afhol t?

Udfyld antal arrangementer
Udfyld oplæg holdere
Udfyld deltagerantal
Udfyld deltagergebyr
Udfyld annoncering
Udfyld ted for arrangement

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

Faktiske forløb
5 programmer af 59 min.
Malene Wind (MP EP S), Nikolaj Willum en (MP EP Ø), Ole Nor
kandidat FB, Ditte Marie Gyldenberg (medlem af Ø), Rikke
Karl on tidl. MP DF,

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

Programmer er endt i vore EU endeflade on dage kl. 12-13
amt genud endt tor dage og mandage i vore politi ke
endeflade kl. 13-14 Program 1 blev endt før te gang d. 20
november, derefter er programmerne blevet endt og
genud endt løbende med premiereud endel e hver on dagen.
Alt å: program 1 d.20/11, program 2 d. 27/11, program 3 d.
4/12, program 4 d. 11/12, program 5 d. 18/12. Vi ændrede
tidligere på året vore endeflade å EU programmerne blev
før tegang endt om on dage og ikke tor dage om anført i
an øgningen.

TV/Ra io-programmer: Er
http://www.folketsra io. k/po casts/16programmerne tilgængelige po casts/euprogramraekker/59-europaparlamentsvalget-2019på internettet? Hvis ja, på
og-brexit
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 udbredel e af kend kabet til hjemme iden

Udfyld web-adre

Udfyld antal af månedlige, unikke be øgende

C4:
Publikationer/bøg
er mv.
Ønskede oplysninger

e

Faktiske forløb

Antal publikationer/bøger
mv.?
Oplag?
Distribution?

Udfyld antal publikationer/bøger
Udfyld oplag
Udfyld di tribution

C5: Andet
Ønskede oplysninger
Angiv aktivitet
Beskrivelse

Faktiske forløb
Angiv aktivitet
Be kriv aktiviteten

