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Europaperspektiv 2018

Ledande forskare om EU
i en världsordning
under omvandling

I Europaperspektiv 2018 – den 21:e årgången av årsboken – diskuterar ledande svenska
forskare och experter hur EU påverkar och påverkas av de pågående maktförskjutningarna
inom världspolitiken och utmaningarna mot den liberala världsordningen. Att grundpelarna i
den liberala världsordningen såsom vi känner den sedan slutet av andra världskriget utma
nas av starka krafter både inom och utom EU:s gränser utgör en av unionens hittills mest
komplexa utmaningar. Komplexiteten grundar sig inte minst i att EU som organisation på
samma gång är ett resultat av denna världsordning och en garant för densamma.
Författarna presenterar forskning på en rad nyckelområden och möts i tre paneler för
att diskutera EU:s roll i en världsordning under omvandling på en rad centrala områden:
På vilket sätt påverkas EU:s förmåga att främja hållbar handel och upprätthålla internatio
nell frihandel av att USA driver en mer protektionistisk handelspolitik? Vilket handlings
utrymme har EU att agera i världspolitiken om multilaterala organisationer och globala
regler undermineras? Hur kan EU påverka det internationella klimatsamarbetet givet de
globala maktförskjutningar som pågår? Hur påverkas EU och sammanhållningen mellan
medlemsstaterna av utomeuropeisk migration? Vilken betydelse har Brexit för EU:s sam
manhållning och framtida utveckling? Hur påverkas EU:s politik av att högerpopulistiska
partier tar allt större plats i många medlemsländer och hur kan EU-rättens genomslag och
efterlevnad säkras gentemot nationalistiska krafter?
Moderator: Cecilia Garme.
Som gästtalare medverkar Carl Bildt och Katarina Areskoug Mascarenhas (chef för
EU-kommissionens representation i Sverige). Seminariet avslutas med en paneldiskussion
med Ulrika Modéer (statssekreterare vid Utrikesdepartementet), Annika Ström Melin (jour
nalist på Dagens Nyheter) och Martin Ådahl (Centerpartiets chefsekonom).
Seminariet är öppet för alla och varje deltagare får ett exemplar av boken.

Välkommen!

Program
13.00–15.00

Välkomsthälsning
Anna Michalski, Svenska nätverken för Europaforskning
Ett EU-perspektiv på EU i en föränderlig omvärld
Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens
representation i Sverige
Forskarpanel: geopolitikens återkomst till Europa?
Claes G. Alvstam, professor emeritus i ekonomisk geografi, Göteborgs
universitet, Per Cramér, professor i Europarätt vid Göteborgs universitet,
Björn Fägersten, fil. dr. i statsvetenskap och chef för Europaprogrammet,
Utrikespolitiska institutet
Forskarpanel: europeiska värderingar och integration under förändring
Sofie Blombäck, fil. dr. i statsvetenskap och forskare, Mittuniversitetet,
Johan E. Eklund, professor i industriell ekonomi, Blekinge Tekniska Hög-	
skola, och vd för Entreprenörskapsforum, Erik Wennerström, fil. dr. i juridik
och chef för Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

14.50–15.20

Kaffepaus

15.20–16.00

Forskarpanel: EU:s ledarskap i världspolitiken
Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, Göteborgs universitet,		
Douglas Brommesson, docent i statsvetenskap, Lunds universitet,
Karolina Zurek, fil. dr. i juridik och forskare, Stockholms universitet, och
analytiker vid Kommerskollegium

16.00–17.00

Sverige, Europa och en omvärld under omvandling
Anförande av Carl Bildt (f.d. utrikesminister): ”EU i en världsordning i
omvandling: konsekvenser för EU och svensk utrikespolitik”.
Paneldiskussion med Carl Bildt, Ulrika Modéer (statssekreterare, UD),
Annika Ström Melin (journalist, Dagens Nyheter) och
Martin Ådahl (chefsekonom, Centerpartiet)

17.00

Förfriskningar och tilltugg serveras i ljusgården

