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Projektets titel: At læse Europa 

Startdato: 01/01 2021 

Slutdato: 01/09 2021 

Kort rapport om forløbet: I sin essens er projektet gået rigtig godt - med alle de forbehold og 
den fleksibilitet, der har været at forvente i et forår, der stadig har 

været præget af COVID-19. Projektet har undervejs undergået 

nogle ændringer, der dog er blevet godkendt af Europa-Nævnet. 
Bl.a. måtte Oksanen-arrangementet omlægges til et rent digitalt 

arrangement i sidste øjeblik, da Oksanen ikke havde mulighed for at 
komme til Danmark alligevel. Og interviewet med Obioma blev lavet 

som en videooptagelse, der så blev vist til arrangementet - både til 
de fysiske deltagere og til dem, der var med online. 

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør mål 
og beskriv opfyldelsen. 

Vi har opfyldt målene ift. antal arrangementer (3), antal forskere 

(3), antal ordstyrere (3) og antal internationale forfattere (3). Målet 
om 600 fysiske deltagere og 600 online deltagere er ikke nået. 

Dette skyldes bl.a. restriktioner og at arrangementerne stadig lå i 
en periode, hvor meget lidt var åbnet op. Resultatet er dermed, at 

der har været 638 deltagere online, mens der var 155 deltagere 

med fysisk. Det var altså klart den fysiske del, der var vanskelig at 
leve op til pga. restriktionerne og folks parathed ift. at deltage 

fysisk. 

Hvorledes har aktiviteten 
bidraget til udvikling af debat 

og oplysning om det 
europæiske fællesskab (EU)? 

Beskriv debat og oplysning om det europæiske fællesskab (EU). I 
alle tre arrangementer var det store vigtige spørgsmål for EU, der 

blev belyst, debatteret og formidlet igennem forskernes viden og 
forfatternes værk. I arrangementet med Simon Strauss var hele 

debatten og de to taler centreret omkring, hvordan kulturen kan 
bidrage til diskussionen af EU's fremtid. I arrangementet med 

Obioma var oplægget fra Hans Lucht centreret omkring migranters 
rejse fra Afrika til Europa og hvordan EU spiller en rolle i den 

sammenhæng. Snakken med Obioma tog udgangspunkt i hans 

roman om en nigeriansk mand, der rejser til Cypern samt hans 
egne erfaringer med migration, der dermed bidrog med nogle 

konkrete erfaringer og historier til det forudgående oplæg, der dog 
også var rigt på personskildringer, da Hans Lucht er antropolog. Det 

sidste arrangement havde fokus på Ruslands inflydelse ift. 
misinformation i særligt Baltikum og hvordan EU kan bekæmpe 

dette. Her var der debat og samtale med Oksanen efter et oplæg 
med FLemming Splidsboel.  



   

 

Tilskudsmodtager:  Folkeuniversitetet i Aarhus 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, oplys 
venligst hvilke. 

Arrangementerne var lavet i samarbejde med Aarhus Kommunes 

Biblioteker og Aarhus Litteraturcenter som en del af programmet for 
LiteratureXchange-festivalen 2021. 

 

C1: Arrangementer m.v. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal arrangementer? 3 

Oplægsholdere/debattører 
mv 

Forfatter Chigozie Obioma, forfatter Simon Strauss, forfatter Sofi 
Oksanen, seniorforsker Flemming Splidsboel Hansen, journalist Vibe 

Termansen, seniorforsker Hans Lucht, lektor Fabio Wolkenstein, 
professor Mads Rosendahl Thomsen 

Deltagerantal (evt. skønnet) 793 

Deltagergebyr?  Gratis 

Hvorledes blev 

arrangementet annonceret 

Arrangementerne blev annonceret på Folkeuniversitetets 

hjemmeside, på LiteratureXchange hjemmesiden, i 
LiteratureXchanges trykte program og i nyhedsbreve. 

Hvor blev arrangementet 

afholdt? 

Fysisk i Store Sal på Dokk1 og livestreamet online via Microsoft 

Teams. 
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