KØBENHAVNS UNIVERSITET

Fremtidens EUropa
Københavns Universitet inviterer gymnasielever til EU debat!

Fungerer det europæiske demokrati? Hvilken betydning får den finansielle krise i EU for mig og for
Danmark? Kom og hør mere om disse emner, når eksperter fra Københavns Universitet debatterer
”Fremtidens EUropa” fra forskellige synsvinkler. Vi afholder debatten som en del af Forskningens Døgn,
hvor Københavns Universitet i to dage omdanner Frue Plads til en markedsplads for aktuel forskning.
Eleverne vil under hver seance møde to forskere med forskellige baggrunde, der holder oplæg og
debatterer – ikke mindst med deltagerne. Der kan vælges mellem følgende debatter og tidspunkter:

Torsdag den 19. april 2012
Debat 1: Kl. 11.00-12.00
Rebecca Adler-Nissen (adjunkt) – (Forsker i EU’s
udvikling) - Samfundsvidenskab

Mogens Pelt (lektor) - (Forsker i Grækenland og den
økonomiske krise) – Humaniora

Debat 2: Kl. 13.00-14.00
Ulf Michael Bergman (lektor) – (Forsker i ØMU,
finanspolitik og kriser)- Samfundsvidenskab

Gert Sørensen (lektor) – (Forsker i italiensk historie,
politik og kultur) - Humaniora

Fredag den 20. april 2012
Debat 3: Kl. 11.00-12.00
Mads Dagnis Jensen (post.doc.) – (Forsker i EU og
international politik) - Samfundsvidenskab

Vincent Hendricks (professor) - (Forsker i demokrati
og filosofi) - Humaniora

Debat 4: Kl. 13.00-14.00
Mads Dagnis Jensen (post.doc.) – (Forsker i EU og
international politik) - Samfundsvidenskab

Vincent Hendricks (professor) – (Forsker i demokrati
og filosofi) - Humaniora

Deltag i debatten hjemme i klassen
Har I ikke mulighed for at møde op til debatten, kan I tilmelde jer en live-transmission over nettet med
mulighed for at kommentere og stille spørgsmål, via twitter, undervejs. Der er plads til to klasser pr. debat.
Mere om EU i teltet
Før eller efter debatten kan I teste jeres viden om EU på Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbiblioteks
forårsudstilling: ”EU data”, hvor hver elev får udleveret en ”tipskupon” med spørgsmål relateret til
udstillingen.
Forberedelse til ”Fremtidens EUropa?”
Som forberedelse til debatterne kan fx følgende artikler anbefales;
Artikel om EU og EU’s institutioner på:
http://natmus.dk/graphics/undervisning/Europa/Demokrati%20i%20EU_NY.pdf
Artikel om Europa og dets fremtid: ”Fremtidens udfordringer – quo vadis Europa?” i bogen, ”Europa på vej”
af Mads Dagnis Jensen og Julie Hassing Nielsen, Systime 2011.
Tilmelding og spørgsmål
Der er plads til to klasser pr. debat, og det er gratis at deltage. Tilmelding sker efter ”først til mølle
princippet”. Udfyld jeres tilmelding online på http://samf.ku.dk/fd_2012
For mere information kan Yeliz Demirboga (SAMF) kontaktes på: yel@samf.ku.dk eller på tlf. 35 32 24 58

