
   

DET DIGITALE ÅRTI 
Fortid, fremtid og genopretning 

EUROPA-NÆVNETS ERFARINGSKONFERENCE 17. SEPTEMBER 2021 

 

 
 

Kommissionen vil gøre 2020’erne til Europas digitale tiår. Margrethe Vestager giver os et indblik i 

maskinrummet for realiseringen af visionen samt hvilke implikationer det europæiske samarbejde om 

de digitale muligheder forventes at få for vores samfund. Hun lægger op til debat om hvordan Europa-

Nævnets tilskudsmodtagere kan forklare og synliggøre hvad EU’s digitale satsning kommer til at 

betyder for borgeren. 

 

EU’s klimaindsats får også en central plads i programmet med Anders Eldrup, som i egenskab af 

næstformand for Tænketanken Concito, stiller skarpt på europæernes klimaforventninger og 

muligheden for at indfri dem.   

 

Den røde tråd, der binder dagens to vigtige emner sammen er den europæiske genopretningsplan, som 

det jo vil være umuligt at komme uden om når vi taler om EU’s indsatser vedrørende 

klimaudfordringerne og de digitale udfordringer. 

Fortid og fremtid samles desuden i oplæg fra Uffe Østergaard, som trækker historiske tråde til de 

aktuelle muligheder med genopretningspakken og Pernille Deleuran, som dels opfordrer til at deltage i 

Konferencen om Europas fremtid i 2021 og markere 50-året for Danmarks medlemskab af EU i 2022, 

dels fortæller hvad EU-oplysningen tilbyder af assistance i den anledning.  

 

Der er både udfordringer og nye muligheder i den nære dagligdag for Europa-Nævnets 

tilskudsmodtagere. Digitaliseringen har givet os flere og flere online-platforme, der kan nå de borgere, 

vi gerne vil have fat i, og i det corona-nedlukkede Danmark har flere organisationer gjort sig nyttige 

digitale erfaringer. Men det kan være en stor udfordring for foreninger at få skabt interesse om 

aktiviteterne. Vi giver bolden op og diskuterer behovet for nyt fokus og redskaber, der kan fange 

opmærksomheden blandt sociale medier og streaming-tjenester. Hvordan kan vi bedst muligt udnytte 

danskernes sparsomme tid? 

 

 

  



   

Sted 

DET DANSKE FILMINSTITUT - CINEMATEKET, Gothersgade 55, 1123 København K 

 

Tid 

17. september 2021 kl. 10:30 – 15:00 

 

Program 

Dørene åbnes kl. 10.00 for registrering. 

10:30-10:35 Introduktion v. ordstyrer Lene Johansen 

 

10:35-10:40 Velkommen v. Erik Skov Christensen, formand for Europa-Nævnet 

 

10:40-11:40 Det digitale tiår og genopretningsplanen for Europa v. Margrethe Vestager, 

kommissær for digitalisering 

 

 Margrethe Vestager taler om Kommissions visioner og tiltag for digitaliseringen i 

Europa, samt om de mere konkrete planer for håndtering af Europas digitale 

udfordringer, herunder om genopretningsplanen og dens muligheder for at 

overkomme udfordringerne. Vi får et indblik i maskinrummet i Kommissionen. 

 

11:40-12:10 Europæisk momentum – aktuelle udfordringer og muligheder i et historisk 

perspektiv v. Uffe Østergaard, professor emeritus på Copenhagen Business School 

(CBS) 

 

 Giver covid19-pandemien det europæiske samarbejde et politisk momentum for bl.a. 

gennemførelsen af Ursula von der Leyens ambitiøse politiske mål for det digitale 

område og for klimaet. Og får vi en europæisk sundhedsunion? Med et historisk 

udgangspunkt giver Uffe Østergaard et indblik i de muligheder og udfordringer, som 

kommission vil møde i sine bestræbelser på at gennemføre de politiske prioriteringer 

samtidig med genopretningen. 

 

12:10-12:50 Frokost og networking 

 

12:50-13:25 Kampen om opmærksomheden – hvordan gør vi EU-oplysning relevant for 

borgerne? v. Mikkel Christoffersen, Københavns Hovedbibliotek. 

 

 Folkeoplysningen er udfordret af det store informationsunivers, som befolkningen har 

adgang til gennem internettet. En tilgang er at ændre fokus fra organisations- til 

borgerperspektiv og fra transaktion til relation og for alvor melde sig ind i 

konkurrencen om ”forbrugernes” tid  

 

13:25-13:45 Onlinedebatter – er de kommet for at blive? v. Casper Karup Hedegaard, 

sekretariatschef i Europabevægelsen og Susanna Dyre-Greensite, projektleder i 

Folkebevægelsen mod EU 

 

 Corona-krisen satte en stopper for debatten i forsamlingshuset. Plan B var 

onlinedebatter. Hvad er erfaringerne og ændrer de ved fremtidens debatter? 



   

Folkebevægelsen mod EU ser flest fordele i de nære, fysiske debatter, mens 

Europabevægelsen gerne vil ud over rampen i et digitalt set-up. 

 

13:45 -14:15 Folkelig forankring af ”Konferencen om Europas fremtid” og 

borgersynspunkter om 50 års EU-medlemskab v. Pernille Deleuran, 

International chef, Folketinget 

 

 I år har danskerne mulighed for at bidrage til ”Konferencen om Europas fremtid”. 

Den elektroniske platform står klar til at tage imod alle former for indlæg. Til næste 

år kan vi gøre status for 50 års medlemskab af EU. Hvad skal der til for fortsat at 

samle til bred folkelig debat om medlemsskabets betydning for den enkelte? Og hvad 

kan Folketingets EU-oplysning tilbyde af hjælp i forbindelse med arrangementerne? 

 

14:15-15:00 ”Den europæiske klimaudfordring” v. Anders Eldrup, næstformand i 

Tænketanken CONCITO  

  

Under overskriften ”European Green Deal” har Kommissionen præsenteret sine 

klimapolitiske prioriteter for EU. Anders Eldrup giver sin vurdering af om 

prioriteringerne kan leve op til europæernes forventninger og imødekomme næste 

generations klimaudfordring samt af de politiske udfordringer for en gennemførelse. 

 

15:00 Afslutning v. Erik Skov Christensen, formand for Europa-Nævnet 

 

 


