EuropaMagasinet
Baggrund og formål
EU og Europa er voldsomt undereksponeret i den danske debat i forhold til betydningen af
beslutningerne, der bliver taget på dette niveau. Denne undereksponering findes i alle EU-lande,
hvor nationale forhold og emner af mange grunde fylder forholdsvis meget.
Tv-programserien EuropaMagasinet bidrager til at rette op på dette misforhold, og det danske
formandskab i første halvår af 2012 var en oplagt lejlighed til at gøre det. På denne måde
medvirker udsendelsesrækken til en større inddragelse og et større engagement hos befolkningen,
og dermed en styrkelse af den demokratiske proces.
EuropaMagasinet er et tv-program, der beskæftiger sig med aktuelle politiske og
samfundsmæssige forhold i Europa. Der er mulighed for at gå i dybden med emnerne, så de bliver
mere forståelige og ikke præges af overskriftsjournalistik. Det er ikke et nyhedsprogram og
dækker derfor ikke topmøder, krisemøder og lignende. Ambitionen er at komme bag om de
overskrifter og prioriteringer, som det danske formandskab havde.
Der er produceret 14 programmer af en varighed på ca. 24 minutter.
Programmerne indeholder debat i studiet og EFP-indslag. I begge sammenhænge indgår gæster,
f.eks. parlamentarikere og eksperter samt repræsentanter for Ngo’er og erhvervslivet.
Der er produceret 14 promospots, der er blevet vist på dk4 og Kanal Hovedstaden. Herudover er
der sendt nyhedsmails på Altinget.dk og Bideo.dk. EuropaMagasinet indgår i projektet Flermedial
Folkeoplysning om Europa.
EuropaMagasinet sendes på tv-kanalerne dk4 og Kanal Hovedstaden - regionalt og
landsdækkende – og vises på følgende web-sites:
www.altinget.dk www.bideo.dk www.dk4.dk www.emu.dk www.europa-debat.dk
http://eu.lof.dk/

Programindhold
EuropaMagasinet - Beskæftigelse
Europas unge er trængte i disse år. Den økonomiske krise har fået arbejdsløsheden til at eksplodere,
og den ufrivillige ledighed rammer i særlig grad de unge, der har svært ved at få hul på
arbejdsmarkedet. Det har konsekvenser for en hel generation og EU skal have særlig fokus på
problemet. Men hvor ligger løsningerne?
Spot: EuropaMagasinet - Beskæftigelse
Vært: Rasmus Nielsen, chefredaktør, Altinget.dk
Gæster: Morten Østergaard (R), Minister for forskning, innovation og videregående uddannelser,
Christian Kragh-Pedersen, psykolog Loui Lam og arbejdsløs murersvend Kathrine Lyneborg
Nielsen, stud.scient.pol.
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EuropaMagasinet - Det indre marked
EU's indre marked kan i høj grad bidrage til at øge væksten i Europa. Men særligt de digitale
barrierer i medlemslandene kan gøre handel på tværs af grænser vanskelig.
Spot: EuropaMagasinet - Det indre marked
Vært: Rasmus Nielsen, chefredaktør, Altinget.dk
Gæster: Søren Queitsch, adm. direktør IDG Danmark, Anette Dragsdahl, chefkonsulent, DI
Christel Schaldemose, MEP, Socialdemokraterne og Morten Helveg Petersen, direktør FDIM.
EuropaMagasinet - Finanspagten med danske briller
Selv om langt størstedelen af EU bakker op om finanspagten, og selv om et stort flertal i Folketinget
støtter gennemførelsen, møder de nye regler kritik. Nogle økonomer og EU-skeptikere mener, at
kommunerne bliver sat i en økonomisk spændetrøje og de vil måske lige frem miste ansvarsfølelsen
for budgetterne i kommunerne. De vil fremover ikke selv kunne ændre, hverken det der kommer i
pengekassen fra skatterne eller deres udgiftsniveau.
Spot: EuropaMagasinet - Finanspagten med danske briller
Vært: Rasmus Nielsen, Chefredaktør, Altinget.dk
Gæster: Mette Touborg, Borgmester i Lejre, Sofie Carsten Nielsen (R), MF, EU-ordfører og Jakob
Hald, direktør, Kraka.
EuropaMagasinet - Den danske befolknings opbakning til EU
Selv om de færreste herhjemme efterhånden vil have Danmark meldt ud af EU, så kniber det meget
med interessen for det europæiske projekt. Hvorfor gider vi danskere ikke snakke EU når nu vi
trods alt gerne vil være med i Fællesskabet? Se med i EuropaMagasinet.
Spot: EuropaMagasinet - Den danske befolknings opbakning til EU
Vært: Rasmus Nielsen, Chefredaktør, Altinget.dk
Gæster: Lykke Friis (V), MF, EU-ordfører, Jacob Kwon, Souschef DR Nyheder og 21 Søndag,
Niels Krause-Kjær, radiovært og kommentator, Søren Winther Lundby, administrerende leder, Nyt
Europa, Morten Messerschmidt (DF), MEP og Dan Jørgensen (S) MEP.
EuropaMagasinet - Landbrugsreformer i kviksand
Hvor langt når det danske formandskab med landbrugsreformen, og hvorfor er det så svært at
gennemføre reformer på dette område i EU?
Spot: EuropaMagasinet - Landbrugsreformer i kviksand
Vært: Rasmus Nielsen, chefredaktør, Altinget.dk
Gæster: Mette Gjerskov (S), fødevareminister, Mariann Fischer Boel, tidl. fødevareminister og
landbrugskommissær, Bo Normander, formand for Det Økologiske Råd og Erik Gert Jensen,
landmand.
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EuropaMagasinet - Udenrigspolitik
Spørgsmålet om den fælles europæiske udenrigspolitik er i fokus - skal vi overlade dele af vores
udenrigspolitik til EU, og hvordan skal EU i så fald føre den? Hvordan gør de nu og er økonomiske
sanktioner en god idé?
Spot: EuropaMagasinet - Udenrigspolitik
Vært: Rasmus Nielsen, chefredaktør, Altinget.dk
Gæster: Morten Øyen Jensen, Altinget.dk, Christian Friis Bach (RV), Udviklingsminister Jeppe
Kofoed (S) og Udenrigsordfører Søren Espersen (DF), Udenrigsordfører.
EuropaMagasinet - Det grønne Europa
EU skal gennemføre en omstilling til grøn vækst, der både skal skabe ny beskæftigelse, gang i
økonomien og sikre bæredygtighed. Det er der overordnet set enighed om. Men hvordan gøres det i
en økonomisk krisetid? Kan det danske formandskab lykkes med denne målsætning? Og er
Danmark i realiteten et foregangsland på dette område? Det er de centrale emner i denne udgave af
EuropaMagasinet.
Spot: EuropaMagasinet - Det grønne Europa
Vært: Rasmus Nielsen, chefredaktør, Altinget.dk
Gæster: Connie Hedegaard, EUs klimakommissær, Britta Thomsen, MEP, Socialdemokraterne,
Michael Minter, kommunikationschef, CONCITO, Michael Stadi, adm. direktør, Gaia Solar A/S,
Michael Graversen, produktionsmedarbejder, Gaia Solar A/S og Tina Reinholdt Jensen,
projektansvarlig, Albertslund kommune.
EuropaMagasinet - Den globale udfordring
Arbejdspladserne strømmer ud af EU og også ud af Danmark, og det er først og fremmest
industriarbejdspladser. Hvad kan man gøre ved denne udvikling?
Spot: EuropaMagasinet - Den globale udfordring
Vært: Rasmus Nielsen, chefredaktør, Altinget.dk
Gæster: Pia Olsen Dyhr (SF), handels- og investeringsminister, Kristoffer Klebak, Chef for EU og
international afdeling - Dansk Erhverv, Martin Kyed, Økonom, EU CEPOS og Jan Cortzen,
journalist og forfatter.
EuropaMagasinet - De unges EU
Medens ungdomsarbejdsløsheden hærger Europa, så vil Socialistisk Ungdom have mere EU borgerlige unge er blevet EU-skeptikere, og nogle vil helst have Danmark meldt ud. Holdningerne
har på få år byttet plads.
Spot: EuropaMagasinet - De unges EU
Vært: Rasmus Nielsen, chefredaktør, Altinget.dk
Gæster: Peter Kroman, medlem af landsledelsen, Socialistisk Folkepartis Ungdom, Morten Dahlin,
formand, Venstres Ungdom, Camilla Schwalbe, formand, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom,
Rune Kristensen, folketingskandidat, Konservativ Folkeparti og Rina Ronja Kari, talskvinde,
Folkebevægelsen mod EU.
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EuropaMagasinet - Borgerinitiativet
I EuropaMagasinet om EU's nye borgerinitiativ hører vi om den nye mulighed, som EU lancerede i
år. Initiativet skal give de europæiske borgere bedre mulighed for at blive inddraget i demokratiet.
Kort fortalt går borgerinitiativet ud på, at med en million underskrifter kan europæiske borgere få
Europa-Kommissionen til at kigge på en bestemt sag. Om det så har nogen effekt, er der stor
uenighed om. Europaparlamentariker Dan Jørgensen (S) er bekymret for, at tidsfristen på et år til at
indsamle en million underskrifter er for rigid. Se programmet for at høre, hvor lang tid det tog ham
at indsamle en million underskrifter mod lange dyretransporter. Vi møder også kandidatstuderende
Lea Meier Thode, der er i gang med at indsamle en million underskrifter mod at teste kosmetiske
produkter på dyr. Men til trods for selv at starte et borgerinitiativ er hun skeptisk.
Spot: EuropaMagasinet - Borgerinitiativet
Vært: Rasmus Nielsen, chefredaktør, Altinget.dk
Gæster: Dan Jørgensen, MEP, Socialdemokraterne, Søren Søndergaard, MEP, Folkebevægelsen
mod EU, Jens Joel, MF, Socialdemokraterne, Lea Meier Thode, kandidatstuderende, CBS, Thomas
Thomsen, Fiskeskipper, Neksø, Jan Juul Christensen, Managing Partner, Rud Petersen og Henrik
Chulu, Aktivist Stop ACTA.
EuropaMagasinet - Ny folkeafstemning om forbeholdene
Regeringen er på vej med en folkeafstemning, hvor den vil bede vælgerne afskaffe et af de fire
danske forbehold – det såkaldte retsforbehold. Helt afskaffes skal det ikke, det skal erstattes af en
dansk tilvalgsordning, så vi kan beholde noget af den stramme udlændingepolitik.
Spot: EuropaMagasinet - Ny folkeafstemning om forbeholdene
Vært: Rasmus Nielsen, chefredaktør, Altinget.dk
Gæster: Morten Messerschmidt, MEP (DF) , Emilie Turunen (SF), MEP, Pernille Skipper (EL),
MF, retsordfører, Britta Thomsen, MEP, (S), Ole Hækkerup (S), MF, retsordfører, Efrin Abraham
González Borrayo, studerende, Maria Palmvang, studerende og Ole Bolvig Hansen,
chefpolitiinspektør, Bornholms Politi.
EuropaMagasinet - Gik det danske EU-formandskab godt?
Danmark har haft EU-formandskabet i det første halve år af 2012, og der er blevet holdt rigtig
mange møder i både København og Horsens. Men hvordan er det gået – har den danske regering har
succes med at presse sin dagsorden igennem, og kan vi i Danmark med tilfredshed overdrage
formandskabet til Cypern i det sidste halve år?
Spot: EuropaMagasinet - Gik det danske EU-formandskab godt?
Vært: Rasmus Nielsen, chefredaktør, Altinget.dk
Gæster: Europaminister Nicolai Wammen (S), fødevareminister Mette Gjerskov, handels- og
investeringsminister Pia Olsen Dyhr, udviklingsminister Christian Friis Bach, Kristian Madsen fra
lederkollegiet på Dagbladet Politiken og formand for journalistforbundet Mogens Blicher
Bjerregaard. Lars Peter Feilberg Levy, chefkonsulent, leder af formandskabets
kommunikationsteam, Andreas Clausen Boor, souschef, Udenrigsministeriets logistikenhed,
Christine Bille, Europabevægelsen og Poul Gerhart Christiansen fra Folkebevægelsen mod EU.
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EuropaMagasinet - Vejen ind i krisen
Den finansielle krise er blevet til en gældskrise i EU. Vi har været dybt begravet i krise i godt fire år
med finansiel ustabilitet, stigende arbejdsløshed og ingen vækst. Hvorfor gik det så galt, og hvorfor
er det så svært at komme ud af?
Spot: EuropaMagasinet - Vejen ind i krisen
Vært: Rasmus Nielsen, Altinget.dk
Gæster: Merete Riisager (LA), EU-ordfører Rasmus Helveg Petersen (R), udenrigsordfører Lykke
Friis (V), EU-ordfører Jeppe Kofod (S), udenrigsordfører Kristian Weise, direktør i tænketanken
CEVEA, Mogens Pelt, Grækenlandsekspert, Københavns Universitet, Henrik Drusebjerg,
chefstrateg, Nordea og Maria Kristjansdottir, nyuddannet miljøplanlægger, RUC.
EuropaMagasinet - Vejen ud af krisen
Det er snart den afgørende time i EU. Efter fire års krise uden den fremgang, som skal til for at
redde regionen ud af gældskrisen, er det nu tid til drastisk handling. Hvad skal der til, og hvad gør
EU-landene og Danmark?
Spot: EuropaMagasinet - Vejen ud af krisen
Vært: Rasmus Nielsen, Altinget.dk
Gæster: Merete Riisager (LA), EU-ordfører Rasmus Helveg Petersen (R), udenrigsordfører Lykke
Friis (V), EU-ordfører Jeppe Kofod (S), udenrigsordfører Kristian Weise, direktør i tænketanken
CEVEA, Mogens Pelt, Grækenlandsekspert, Københavns Universitet, Henrik Drusebjerg,
chefstrateg, Nordea og studerende Marie Hvelplund, Emil Magnus Bjerre, Peter Ahrenfeldt
Schröder, og Uffe Lembo.
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