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Kort rapport om forløbet: Grundet COVID-19 epidemien blev der kun afholdt én af to 

planlagte konferencer, EU’s enlargement in the Western Balkans. 

Konferencen blev afholdt online via zoom, med deltagelse af 

studerende, fagfolk, politikere og borgere med almen interesse for 

emnet. Efterfølgende er en optagelse af konferencen publiceret på 

Det Udenrigspolitiske Selskabs hjemmeside og YouTube-kanal.   

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør mål 

og beskriv opfyldelsen. 

Målene er delvist opfyldt.                                               

Mål: To halvdagskonferencer à fire timer (med ca. 100 deltagere 

ved hver konference)  

Opfyldelse: En halvdagskonference à 4 timer med 125 deltagere fra 

19 europæiske lande.  

To klummer i danske aviser   

Ikke opfyldt 

1-2 artikler à ca. 12.000 anslag i Selskabets tidsskrift, Udenrigs (ca. 

1.800 abonnenter)  

Ikke opfyldt, Kun en artikel i udenrigs ved Christian Axboe Nielsen 

Fire korte video-interviews à ca. 2-3 minutter med 

oplægsholdere til Facebook, Instagram og egen hjemmeside 

Ikke opfyldt i stedet blev  det til fire udsendelser et for hvert panel 

på Youtube  

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af debat 

og oplysning om det 

europæiske fællesskab (EU)? 

På konferencen diskuterede vi i forskellige paneldebatter blandt 

andet status på EU’s udvidelsesproces i Vestbalkan og de potentielle 

konsekvenser af udvidelsen på EU’s interne sammenhængskraft og 

udenrigspolitik, samt hvorvidt EU’s politikker har haft den ønskede 

effekt på kandidatlandene og deres demokratiske udvikling. Dermed 

har aktiviteten bidraget til udvikling af debat og oplysning om 

Europa ved at tage fat på et emne af stor vigtighed for det 

europæiske fællesskabs fremtid. Ved at invitere repræsentanter fra 

forskellige danske partier gav konferencen et indblik i disses 

holdninger til EU's udvidelsesproces. 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, oplys 

venligst hvilke. 

Vi samarbejdede med The Balkans in Europe Policy Advisory Group 

(BiEPAG) og the European Fund for the Balkans (EFB) 



   

 

C1: Arrangementer m.v. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal arrangementer? 1 arrangement (vi ansøgte om at forestå 2)  

Oplægsholdere/debattører 

mv 

Fra DUS medvirkede Charlotte Flindt Pedersen som vært sammen 

med Aleksandra Tomanić, Executive director, European Fund for the 

Balkans som medvært. 

Hovedtaler var Nikola Dimitrov, Deputy Prime Minister for European 

Integration, Republic of North Macedonia  

Florian Bieber fra Centre for Southeast European Studies, University 

of Graz og BiEPAG coordinator samt Vedran Džihić fra Austrian 

Institute for International Affairs og BiEPAG modererede 

paneldebatterne. 

Som panelister deltog:  

Jovana Marović, Politikon network, BiEPAG 

Marko Kmezić Centre for Southeast European Studes, BiEPAG 

Tena Prelec, University of Oxford, BiEPAG 

Jelena Vasiljević, Institute for Philosophy and Social Theory, BiEPAG 

Luka Rakčević, Activist, URA, Montenegro 

Dobrica Veselinović, Activist, Don't Let Belgrade D(r)own, Serbia 

Arianit Xhaferi, Activist, Eco guerrilla, North Macedonia  

Christian Axboe Nielsen, School of Culture and Society at Aarhus 

University 

Michael Aastrup Jensen (V), medlem af Folketinget for Venstre 

Morten Messerschmidt (DF), medlem af Folketinget for Dansk 

Folkeparti 

Katarina Ammitzbøll (K), medlem af Folketinget for Det 

Konservative Folkeparti 

 

  

Deltagerantal (evt. skønnet) 125 

Deltagergebyr?  Gratis 

Hvorledes blev 

arrangementet annonceret 

På Facebook, LinkedIn, Twitter samt DUS' hjemmeside og med 

personlig invitation til alle DUS' medlemmer. Invitationen blev 

desuden fremsendt til universitetsstuderende på de relevante 

institutter og til OSCE PA i København. 

Hvor blev arrangementet 

afholdt? 

Online via Zoom 
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