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Kort rapport om forløbet: RIKO har sammen med oplysningsforbundet DEO og 

Københavns Universitet udviklet debatrækken "Europæiske 

Spændingsfelter", der med udgangspunkt i 6 konfliktfyldte 

temaer (Sundhed, Terrorisme, Migration, Sprog, Klima og 

Erindringspolitik) diskuterede hvordan normer, institutioner 

og politik spiller- og støder sammen på tværs af forskellige 

niveauer i det europæiske samarbejde. Hver debat blev 

indledt med korte oplæg fra forskere, eksperter og 

formidlere, der dækker henholdsvis det europæiske og 

udvalgte nationale niveauer for at diskutere det konkrete 

samspil imellem dem. Debatterne blev afviklet i et hybridt 

format hvor man kunne deltage fysisk i et auditorium på 

Københavns Universitet eller være med i debatten online. 

Debatterne blev efterfølgende opsamlet i reportager, der kan 

tilgås på deo.dk og RIKO.nu 

Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør 

mål og beskriv 

opfyldelsen. 

Alle debatter blev annonceret, afholdt og afrapporteret - dog 

rykkede den sidste debat helt online, på grund af stigende 

smittetal.  

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af 

debat og oplysning om det 

europæiske fællesskab 

(EU)? 

EU har ry for at nedtone konflikter ved at omdanne 

højspændt politik til lavtekniske spørgsmål. Samtidig er et af 

de centrale mandater i det europæiske samarbejde netop "At 

bevare fred, forhindre konflikt og styrke den international 

sikkerhed". Debatrækken gav anledning til at belyse og 

diskutere hvilke konflikter der er i det europæiske 

samarbejde, hvordan vi forebygger og håndterer de konflikter 

og hvordan vi styrker fredeligt samarbejde på tværs af lokale, 

nationale og internationale niveauer. Debatrækken 

udmærkede sig ved at behandle både mere kendte EU-

spørgsmål (f.ex migration og klima) og nye eller mere 

uudforskede dagsordner (f.ex sundhed, erindringspolitik). 

Placeringen på Københavns universitet sikrede deltagelse fra 

studerende i en aldersgruppe der ellers kan være svær at nå 

udenfor obligatorisk undervisning. 



   

 

Samarbejde med andre 

organisationer? hvis ja, 

oplys venligst hvilke. 

RIKO samarbejdede med KU i forhold til at stille forskere til 

rådighed som oplægsholdere, engagere relevante 

uddannelsesmiljøer, benytte universitetets lokaler, teknisk 

udstyr og e-assistenter til hybrid afvikling af 

arrangementerne. Der blev også samarbejdet med DEO i 

forhold til oplægsholdere med EU ekspertise, annoncering af 

arrangementer og brug af frivillige. Samarbejdet sikrede at 

der både er en tydelig konflikt/løsningsvinkel på 

problemstillingerne, såvel som et fortløbende fokus på de 

europæiske institutioners rolle og udfordringer. Alt sammen 

informeret af den seneste forskning.  

 

C1: Arrangementer m.v. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Antal arrangementer? 6 arrangementer afholdt 15/9, 29/9, 6/12, 3/11, 24/11, 8/12 

Oplægsholdere/debattører 

mv 

1. EU og Sundhedsdiplomati:  Vacciner, Abort og 

Hjælpepakker.  

Oplægsholdere: Sara Dybris McQuaid (RIKO), Vibe 

Termansen (DEO) 2. EU og Terrorisme: Hybride Trusler. 

Oplægsholdere: Lars Erslev Andersen (RIKO), Christine 

Nissen (DIIS), Jørn Boisen (KU), 3. EU og Migration: 

Konfliktruter. 

Oplægsholdere: Kasper Tonsberg Schlie (DEO), Signe Marie 

Cold-Ravnkilde (DIIS), Zachary Whyte (KU). 4. EU og Sprog: 

Fællessprog og fremmedsprog 

Oplægsholdere: Zlatko Javanovic (DEO), Anna Holmen (KU), 

Lisbeth Verstraete (KU). 5. EU og Klimakampen: Omstridte 

Overgange 

Oplægsholdere: Anine Hagemann (KU/RIKO), Rasmus Nørlem 

Sørensen (DEO)6. EU og Erindringspolitik: Refleksive 

Samfund 

Oplægsholdere: Sara Dybris McQuaid (RIKO), Hans Lauge 

Hansen (AU), Tea Sindbaek Andersen (KU)  

Deltagerantal (evt. 

skønnet) 

Arrangementerne havde fra 35 til 88 deltagere fra hele landet 

- og til to af arrangementerne også en del deltagere fra 

udlandet (Migration og Sprog). 

Deltagergebyr?  gratis 

Hvorledes blev 

arrangementet annonceret 

Debatmøderne blev annonceret: 

i Weekendavisen, bagsiden den 3/9+10/9+17/9 

i Information, bagsiden den 

3/9+22/9+25/9+28/10+1/11+2/11 

i Kristeligt Dagblad, forsiden den 8/12 (erindringspolitik) 

i Jyllands-Posten, forsiden den 30/10 (sprog) 

Herudover blev de annonceret på RIKO og DEOs sociale 

medier og i deres nyhedsbreve. De blev også annonceret på 

KUs hjemmeside og på alle universitetets interne skærme 

Hvor blev arrangementet 

afholdt? 

Alle debatmøder blev afholdt hybridt, fysisk på KU,  Emil 

Holms kanal 4 og online på Zoom.  
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