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Pris: 2.300 kr som dækker ophold og
forplejning, men ikke transport (halv pris uden
festmiddag og overnatning)
Tilmelding: rbj@sam.sdu.dk
Tilmeldingsfrist: 12. Oktober (begrænset
deltagerantal)

Dansk Selskab for Statskundskab indbyder i samarbejde med Dansk Selskab for
Europaforskning til en åben konference om 'Politologien og Europaforskningen'.
I betragtning af de mange og vidtrækkende konsekvenser af den europæiske
integrationsproces er det overraskende, at europaforskningen ikke fylder mere i det
politologiske landskab. En række politologiske forskere har på bedste vis forsøgt at hjælpe
os med at forstå, hvad EU er, hvordan udviklingen kan forklares, og hvilke udfordringer der
venter os. Men de fleste danske politologer fortsætter med deres sædvanlige forskning,
som om ingenting var hændt. Det skaber en stor risiko for, at europaforskning bliver noget,
som laves at en lille skare specialister, og som ikke integreres med den øvrige politologiske
forskning.
Det forsøger vi at råde bod på med denne konference. Vi nøjes ikke med at præsentere og
diskutere den politologiske europaforsknings aktuelle stade og indhold, men rejser også
spørgsmålet om konsekvenserne af europæiseringen for studiet af dansk politik herunder
forskellige former for 'politics', 'polity' og 'policy'.
Sigtet med konferencen er dels at skabe overblik over den politologiske europaforskning
og dels at biddrage til at nedbryde skellet mellem europaforskningen som en form for
område-studie og den mere generelle politologiske forskning i partier,
interesseorganisationer, parlamenter, forvaltning og konkret politiklægning. Vi har inviteret
en række danske og udenlandske forskere, som gennem korte og spændende indlæg vil
lægge op til en spændende debat om dansk europaforskning, og hvordan vi integrerer den
i politologisk forskning iøvrigt. Konferencen er et 'must' for både forskere og politiske
beslutningstagere, der tager europæiseringsbølgen alvorligt, og som måske ikke endnu
har fundet deres egne ben i debatten.
Vi glæder os til et par gode faglige og festlige dage.
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Med venlig hilsen

Jacob Torfing
Formand for Dansk Selskab for Statskundskab

Mandag 22. Oktober
Politologien og europaforskningen
10.30 Welcome
10.45 Introductory Lecture: 'The political system of the EU: perspectives for political
science' lecturer Simon Hix, London School of Economics
12.00 'European Studies and political science: a Danish perspective' senior researcher
Morten Kelstrup, Copenhagen Peace Research Institute
12.30 Frokost

EUs betydning for dansk politik
13.30 'Danske strategier og indflydelsesmuligheder' kontorchef Peter Nedergård,
Arbejdsministeriet
14.15 'Europæisering af de politiske aktører' lektor Lars Bille, Københavns Universitet og
lektor Niels Chr. Sidenius; Århus Universitet
15.00 'Folk og elite i Europapolitikken' professor Peter Gundelach, Købehavns Universitet
og lektor Henrik Bang, Københavns Universitet
15.45 Kaffepause

EUs betydning for det danske politisk-administrative system
16.00 'The influence of the EU on national polities' senior researcher Ulf Sverdrup, ARENA
16.45 'Europeanization of Danish public administration' professor Jørgen Grønnegaard
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Christensen, Århus Universitet
17.15 'The influence of the EU on national political institutions' lecturer Ron Holzhacker,
University of Twente
18.00 'Europeanization of the Danish polity' professor Ove Kaj Pedersen; Københavns
Universitet
19.00 Festmiddag

Tirsdag 23. Oktober

9.15 Generalforsamling i Dansk Selskab for Statskundskab. Dagsorden i følge vedtægter

Keynote speech
10.00 'The evolution from a compound polity to a unitary political space' professor Beate
Kohler Kock, University of Mannheim
11.15 'Danish concerns about the development of the EU' lektor Marlene Wind,
Københavns Universitet
11.30 Phd-workshop
13.15 Frokost

EUs betydning for dansk policyformulering
14.00 'EU og miljøpolitikken' phd. Erik Højbjerg, COS
14.30 'EU og socialpolitikken' lektor Peter Abrahamson, Københavns Universitet
15.00 'Europæisering af det regionale policyniveau' lektor Henrik Halkier, Åalborg
Universitet
15.45 Hjemrejse
Til forsiden
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