
Årsmøde i Dansk Selskab for Statskundskab på Nyborg Strand 25.-26. oktober 2007,
arrangeret i samarbejde med Netværket for Politisk Teori i Danmark.
 
 
 
 
 

Tema: Sammenhængskraft og nationalstat: Multikulturalisme, globalisering og fællesskab.
 
 
I dag bruger alle politikere og ikke så få samfundsforskere næsten dagligt ordet ’sammenhængskraft’. Det har
klart noget at gøre med de udfordringer voksende globalisering og indvandring giver. Og så meget er alle enige
om, at Danmark og andre nationalstater har brug for en vis sammenhængskraft. Derimod er man ikke enige
om hvordan, hvor meget og hvorfor.
 
Årsmødet sætter begrebet under debat – både teoretisk, historisk, og hvordan det fungerer i den aktuelle
politiske debat. Hvad ligger der i begrebet ’sammenhængskraft’? Hvilke forskellige betydninger rummer det?
Hvorfor skal vi eventuelt have et fælles værdigrundlag, og hvordan skal det se ud? Hvordan skabes og
vedligeholdes ’sammenhængskraft’. Bud på det sidste omfatter forestillinger om nationen, religion og fælles
værdier, men også om velfærdsstaten og demokratiet.
 
For samfundsvidenskaben er det på den ene side interessant at undersøge selve ideologien om
sammenhængskraft og diskutere hvorfor alle pludselig taler om denne størrelse. På den anden side rejser
ideologien en række klassiske sociologiske, politologiske og politisk teoretiske spørgsmål om hvad der er – og
bør være – limet i et moderne politisk fællesskab.
 
Vi har desuden valgt at indlægge et tema om politisk teori- og idehistorie set i relation til undervisning i
politologiens underdiscipliner, som vi håber, der vil være almen interesse for.
 
 
Tilmeldingsfrist: 8. oktober
 
Tilmelding på e-mail til: ISG@RUC.DK
 
Pris for deltagelse: 2700 kr. der dækker ophold og forplejning, herunder Nyborg Strands traditionsrige
vildt-menu, inkl. vin. Der er mulighed for en menu uden kød.  
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Program.
 
Torsdag den 25.10:
 
10.30 – 10.45. Velkomst
 
10.45 – 12.45. Sammenhængskraft – hvad er det for noget? Og hvorfor taler vi så meget om

det lige nu
 

Per Mouritsen, Århus Universitet. ’Sammenhængskraft’ – nogle teorihistoriske pejlinger.
 
Lene Hansen, Københavns Universitet. Den lille nationalstat og globaliseringen.

 
Birte Siim, Aalborg Universitet. Medborgerskabet og den multikulturelle udfordring. Diversitet
og fællesskab.

 
 
12.45 – 14.00 Frokost og indkvartering
 
 
14.00 – 16.00 Hvad udfordrer sammenhængskraften, og behøver vi et fælles værdigrundlag?

 
Jytte Klausen, Brandeis University. Multiculturalism in Europe – a muslin threat to social
cohesion and democracy?

 
Paul Scheffer, Universiteit van Amsterdam. Can a culturally pluralist society be cohesive and
liberal? European lessons from the Netherlands

 
16.00 – 16.30 Kaffepause
 
 
16.30 – 17.30  Særligt tema: Politisk teori- og idehistorie set i relation til undervisning i

politologiens underdiscipliner
 

Christian Rostbøll, Københavns Universitet
 
 
19.00             Festmiddag
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Fredag den 26.10.
 
9.00 – 9.30 Generalforsamling i Dansk Selskab for Statskundskab
 
 
9.30 – 9.45 Debatten i Danmark om sammenhængskraft og diversitet

Peter Gundelach, Københavns Universitet

 
9.45 – 12.45 Hvilke institutioner har bidraget og vil kunne bidrage til at skabe

sammenhængskraft i et kulturelt differentieret samfund?
 

Michael Böss, Århus Universitet. Nationalstat, globalisering og multikulturalisme. Behøver vi
en nationalstat og hvordan?

 
Anders Berg-Sørensen, Københavns Universitet. Sammenhængskraft og Luthersk sekularisme.

 
Jørn Loftager, Århus Universitet. Demokrati, velfærdsstat og sammenhængskraft.

 
Kaffepause under vejs

 
 
12.45 – 13.30 Frokost og afrejse
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