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Baggrund 

 
Bideo.dk blev etableret i oktober 2011 med tilskud fra Europa-Nævnet og i samarbejde 
med Altinget.dk. 

Bideo.dk er en af de få platforme i Danmark, der informerer om Europa med levende billeder, lyd, 
grafik og tekster. Målgruppen er engagerede borgere og organisationer, der interesserer sig for 
samfundsforhold. 
En kommunikationsform, der øger kendskabet til Europa og øger debatten om Europas udvikling, 
da kombinationen af levende billeder, lyd, grafik og tekster giver størst effekt hos modtageren. 
Bideo.dk er et dansk digitalt mødested for oplysning og debat om Europa, der med sin opbygning 
skaber kontakt mellem myndigheder og folkevalgte til civilsamfundets borgere og ngo’er. 
Folkestyre og deltagerdemokrati på en samlet digital public service platform, der også er 
modtagelig for public access. 
Bideo.dk’s unikke opbygning giver leverandører af programmaterialer og eksterne websites 
redaktionel frihed til at vælge hele program udbuddet eller selektivt vælge programindhold til 
visning på eget medie. 

Programmerne på Bideo.dk er tilgængelige på alle typer af tekniske platforme og browsere fra 
pc’ere og SmartTV til tablets og smartphones og kan deles med andre brugere i de sociale medier 
f.eks. Facebook. 
Der er tilknyttet en administrator, der sikrer, at alt indhold beskrives med metadata der øger 
kvaliteten af søgningen i programbiblioteket. Herudover servicerer administrator og teknisk support 
brugere og leverandører af programmaterialer. 

Bideo.dk indgår i Flermedial Folkeoplysning om Europa i samarbejde med Altinget.dk og dk4. 

Programarkiv - Highlights 
 
Magasin 
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. 
Vært: Rasmus Nielsen - Altinget.dk  
Producent: Mediehuset København 

Rundt om EU-grillen - EU i krise  
Når det danske EU-formandskab går i gang i 2012 er en af mødebyerne Horsens. Denne udgave af Rundt om 
EU-grillen er derfor optaget på gågaden i Horsens, hvor Jesper Beinov og Thomas Pasfall har ”Europa i 
krise” på den politiske menu og tre lækre retter fra tre medlemslande på den kulinariske menu. Gæster i 
programmet er lektorerne Lars Hovbakke Sørensen og Michael Böss, der kommer rundt om en lang række 
aspekter af et Europa i krise, samtidig med at de tilbereder syltet laks, tournedos Rossini og crema catalana. 
Opskrifter på rundtomeugrillen.dk4.dk. 
Vært: Jesper Beinov  
Producent: dk4 

http://www.bideo.dk/
http://www.europa-naevnet.dk/
http://www.altinget.dk/
http://www.dk4.dk/
http://www.bideo.dk/bideo/285-europamagasinet-ny-folkeafstemning-om-forbeholdene
http://www.bideo.dk/bideo/207-rundt-om-eu-grillen-europa-i-krise


 
 

Fakta 
Europa 2020 - Innovation 
Danmark har været forgangsland inden for vindenergi og klimahåndtering - men nu har Kina udtalt, at de vil 
være verdens førende teknologiske udvikler af vindmøller. Hvad skal Danmark leve af i fremtiden - når Kina 
og Indien gør det billigere og hurtigere? 
Vært: Jesper Wulff Toft  
Producent: Mediehuset København 

Kosmo - Verden i Danmark - Libyen  
Gennem interview med studielektor Ulla Prien fra Københavns Universitet og herboende libyer Nadia 
Christensen hører vi om de politiske, økonomiske og kulturelle forhold i Libyen. Der tages udgangspunkt i 
opstandelsen i de arabiske lande. 
Vært: Mads Tobias Olsen  
Producent: TV Mosaik 

På landet i 2020 - Lolland  
EU har en målsætning om nye former for vækst - innovativ, bæredygtig og inkluderende - frem mod år 2020. 
Hvordan er udviklingen i en dansk kommune, som er præget af små byer og store landdistriktsområder, set i 
dette perspektiv? Det er det grundlæggende spørgsmål i et program, som er et lille portræt af Lolland 
kommune, hvor man ikke mindst har satset på vedvarende energi. 
Vært: Anders Engberg  
Producent: Whiskybæltets TV 

Unge i Krise - Lavtlønnede servicejobs i Storbritannien  
Finanskrisen har ramt Europas unge hårdt. Den store ungdomsarbejdsløshed påvirker også forholdene for 
dem, der er i beskæftigelse. Det er vanskeligere at få et arbejde med ordentlige løn- og arbejdsforhold. I 
denne udsendelse præsenteres det uorganiserede britiske arbejdsmarked for unge, der arbejder på barer, 
restauranter og lignede steder. En ung mand skildrer sin arbejdsplads og ud fra dette perspektiveres der på 
britiske og europæiske forhold. 
Vært: Anders Engberg  
Producent: U-landsTV 

Youth@Work - Unges værdi på arbejdsmarkedet 
EU håber at dansk firmaers brug af unge mennesker, kan blive et forbillede for andre firmaer. EU sætter 
fokus på unges værdi på arbejdsmarkedet. Øens Murerfirma er et eksempel på en virksomhed, som bruger 
mange unge svende og lærlinge. Det tilfører firmaet en masse, siger produktionschef Jens-Jacob Paludan. 
Producent: KommunikationsKompagniet 
 
Event 
Sejler det for Europa 
I anledning af det danske EU-formandskabs afslutning i sommeren 2012 arrangerede FIC - Fagligt 
Internationalt Center - og AOF København en sejltur for interesserede i Københavns havn med det passende 
spørgsmål om det sejler for Europa som udgangspunkt. En række oplægsholdere bidrog til debatten, hvis 
hovedtræk er skildret i denne udsendelse. 
Vært: Anders Engberg 
Producent: Fagligt Internationalt Center 
 

  

http://www.bideo.dk/bideo/158-europa-2020-en-nation-i-krise-et-fllesskab-i-tomgang
http://www.bideo.dk/bideo/142-kosmo-verden-i-danmark-libyen
http://www.bideo.dk/bideo/272-pa-landet-i-2020-lolland
http://www.bideo.dk/bideo/257-unge-i-krise-lavtlnnede-servicejobs-i-storbritannien
http://www.bideo.dk/bideo/212-youthwork-i-danmark-eu-hber-at-dansk-firmas-brug-af-unge-mennesker-kan-blive-et-forbillede
http://www.bideo.dk/bideo/296-sejler-det-for-europa


 
Da Bådflygtninge nåede frem til Københavns Havn 
Hvert år omkommer et ukendt antal mennesker når de prøver at krydse Middelhavet i små både for at nå 
frem til EU’s forjættede land. I dag overlader vi problemerne og ansvaret for de mange klima – og 
fattigdomsflygtninge til EU’s sydlige medlemslande. Fredag d. 16. december sejlede Flygtningeskibet M/S 
Anton ind i Nyhavn, KBH, for at invitere politikere og Ngo’er ombord til debat om mulige løsninger på et 
problem der ikke bliver mindre i fremtiden. FN anslår at der frem mod 2050 vil være 200 millioner 
mennesker, der er drevet på flugt pga. klimaforandringer. Projektet er et samarbejde mellem TV-
produktionsselskabet Odense ser Rødt, billedhugger Jens Galschiøt, foreningen Levende Hav, Mediehuset 
København og Altinget.dk - Økonomisk støttet af Europa Nævnet.  
Vært: Knud Vilby, journalist og forfatter.  
Producent: Odense ser Rødt  

Deltager-Demokrati- Klimaprojekt 2100 nu - 10 % mindre CO2 
Projektlederne Nina Maria Klok samt Jimmi Eiberg Jensen fra henholdsvis Miljøpunkt Østerbro og 
Københavns Energi interviewes af Kjeld Lykke om aktiviteterne i klima-frontløber-projektet 2100.nu. Der 
satses i høj grad på grønne butikker, grønne tage og børnene. Direktør Bendt Iversen fortæller om el-delebil 
ordningen på Østerbro i København.  
Vært: Kjeld Lykke 
Producent: TV Østerbro 

Europa-Messe 2011 - Sammendrag   
Hvert år afholdes en messe om Europa for alle større modtagere af midler fra Nævnet for fremme af 
oplysning og debat om EU, hvilket giver en spændende og alsidig forsamling af organisationer og 
foreninger, der beskæftiger sig med Europa. Messen er etableret for, at du kan stifte bekendtskab med alle 
disse aktører og lære mere om Europa. Undervejs transmitterer Altinget.dk i samarbejde med Mediehuset 
København live fra salen interviews med aktørerne. Dagen afsluttes med et stort debatmøde om Europas 
fremtid. Blandt deltagerne er Europabevægelsen, Oplysningsforbundet DEO, Europahuset, Forbrugerrådet, 
Højskolerne, Folkebevægelsen mod EU, Udenrigspolitisk Selskab samt flere af partierne. 
Vært: Ida Synnestvedt  
Producent: Mediehuset København 

Ungdommens EU-topmøde 2012   
150 unge fra hele Danmarkk mødtes til Ungdommens EU Topmøde 2012 på Christiansborg, som en del af 
det danske EU formandsskab. Landstingssalen dannede rammen om topmødet, hvor de unge blev tildelt 
roller, som repræsentanter for de 27 EU lande, Det Europæiske Råd og Kommisionen. På topmødet blev der 
drøftet tre aktuelle EU temaer, der vil præge Europas fremtid. 
Vært: Malene Kristensen  
Producent: Mediehuset København 
 
Debat i Europa - Huset-Danmark og EU’s globale rolle 
Netavisen Altinget.dk afholdte den 12. december, i samarbejde med Mediehuset København og med støtte 
fra Europa-Nævnet, en høring om Europas fremtid. Debatten handler om EU’s globale rolle. Hvordan fører 
vi den bedste udviklingspolitik, hvordan kan EU sikre fred, stabilitet og demokrati i omverdenen og 
hvorledes kan EU holde sig konkurrencedygtig i en globaliseret verden med mange nye spillere? 
Vært: Rasmus Nielsen, Chefredaktør, Altinget.dk 
Producent: Mediehuset København 
 

  

http://www.bideo.dk/bideo/197-da-badflygtninge-naede-frem-til-kobenhavns-havn
http://www.bideo.dk/bideo/115-deltager-demokrati-10-mindre-co2
http://www.bideo.dk/bideo/192-europa-messe-2011
http://www.bideo.dk/bideo/249-ungdommens-eu-topmde-2012
http://www.bideo.dk/bideo/199-danmark-og-eus-globale-rolle-debat-i-europa-huset-del-2


 
Debat 
EU & DK - Et halvt års dansk formandskab - Emilie Turunen og Søren Søndergaard  
Med Danmarks formandskab i første halvår 2012 har der for danskerne været langt større muligheder for at 
følge et EU-formandskab med fokus på både de danske interesser og de øvrige EU-landes. Hvordan har det 
danske formandskab klaret sig i et halvår, hvor finanskrise, statsgældskrise, finansiel skat fortsat har 
domineret. I begyndelsen af maj kom det franske præsidentvalg og det græske parlamentsvalg til med nye 
punkter på dagsordenen - vækstpakke fra den nye franske præsident, og spørgsmålet om fortsat økonomisk 
støtte til Grækenland som et resultat af valget i Grækenland. Europaparlamentsmedlemmerne Emilie 
Turunen (SF) og Søren Søndergaard (Folkebevægelsen mod EU) debatterer det danske formandskabs forløb, 
og hvorledes udsigterne er for, at EU klarer den økonomiske krise. 
Vært: Benny Haugshøj  
Producent: TV Frederiksberg 
 
Portræt 
8 skarpe om EU - Sofie Carsten-Nielsen 
Programmet stiller skarpt på en kandidat der stillede op til Europa-Parlamentetsvalget 2009. Hvad er Sofie 
Carsten-Nielsens baggrund og hvad var hendes mærkesager?  
Vært: Kjeld Lykke  
Producent: TV Mosaik 
 
EU & DK - Få smag for EU 
At få smag for Europa kan være lidt svært, men måske alligevel ikke. Vi synes om det, når vi tager syd, øst 
og vest på for at holde ferie eller arbejde. Og så er det ikke svært at få smag for Europa – både når det gælder 
det, man får via øjnene, og det man får via maven. Europa er gået fra at være et kontinent, hvor løsningen på 
problemerne var krig til et Europa, hvor løsningen er blevet fredelig gennem politisk samarbejde i EU. Det 
socialdemokratiske medlem af Europaparlamentet, Britta Thomsen, interviewes om – med udgangspunkt i 
hendes koge- og holdningdbog ”Få smag for EU” – om hvordan vi har fået smag for Europa, når det gælder 
det gastronomiske, og hvorledes hun arbejder i Europaparlamentet med de politiske emner, som hun er 
optaget af. Britta Thomsens bog ”Få smag for EU” kan fås gratis på hendes hjemmeside 
www.brittathomsen.dk. 
Vært: Benny Haugshøj 
Producent: TV Frederiksberg 
 

Spots 
Europa-Nævnet Obsspot 
Spot om nævnets arbejdsopgaver og støttemuligheder.  
Producent: Europa-Nævnet 
 

 

 

http://www.bideo.dk/bideo/287-eu-ren-sndergaard
http://www.bideo.dk/bideo/224-8-skarpe-om-eu-sofie-carsten-nielsen
http://www.bideo.dk/bideo/293-eu-smag-for-eu
http://www.bideo.dk/bideo/306-europa-nvnet-obsspot
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