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Europaperspektiv 2019

Ledande forskare om EU och
nationalstatens återkomst
I Europaperspektiv 2019 – den 22:a årgången av årsboken – diskuterar ledande svenska forskare hur EU
påverkar och påverkas av nationalstatens återkomst i Europa. Medlemsstaternas tilltagande egoistiska
agerande inom flera politikområden gör frågan om nationalstatens återkomst särskilt aktuell. Tendenser till
ekonomisk nationalism i syfte att slå vakt om arbetstillfällen i det egna medlemslandet växer sig starkare.
Flera av unionens medlemsstater trotsar öppet gemensamt fattade beslut och ifrågasätter till och med EU:s
grundläggande värderingar. Euroskeptiska och nationalistiska partier mobiliserar inför
Europaparlamentsvalet i maj och för första gången någonsin förväntas ett land lämna EU. 2019 ser därför
ut att bli ett avgörande år för det europeiska samarbetet.
Med utgångspunkt i aktuell forskning diskuterar bokens författare en rad viktiga frågeställningar: Hur
bör EU agera när en medlemsstat upprepade gånger bryter mot unionens grundläggande värderingar? Hur
kan demokratin på europeisk och nationell nivå stärkas? Vad kan förklara paradigmskiftet från
liberalisering av den inre marknaden till en hårdare reglering av EU:s skatterätt? Kan en splittring av euron
i flera valutor stärka EU på sikt? Bör EU ha en gemensam flyktingpolitik eller är det bättre om
medlemsstaterna själva styr det området? Kan kraven om att upprätta en katalansk eller skotsk självständig
stat förenas med tanken om ett integrerat Europa? Hur ska vi förstå Brexitförhandlingarna och hur ska EU
lyckas undvika att flera medlemsländer väljer att lämna unionen?
Moderator: Cecilia Garme
Som gästtalare medverkar Cecilia Wikström (Europaparlamentariker, Liberalerna). Seminariet avslutas
med en paneldiskussion mellan Cecilia Wikström, Lena Johansson (generalsekreterare vid Sveriges
International Chamber of Commerce (ICC)), Susanne Palme (EU-reporter Sveriges Radio), Lisa Pelling
(utredningschef Arena Idé) och Ulf Öberg (domare i Tribunalen vid Europeiska unionens domstol).

Seminariet är öppet för alla att anmäla sig till och varje deltagare får ett exemplar
av boken.

Välkommen!

Program
13.00–14.35

Välkomsthälsning
Anna Michalski, Svenska nätverken för Europaforskning

Forskarpanel: EU i nationalstatens grepp
Magnus Blomgren, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet, Cécile
Brokelind, professor i handelsrätt vid Lunds universitet, Tino Sanandaji,
doktor i nationalekonomi vid Institutet för ekonomisk-historisk och
företagshistorisk forskning vid Handelshögskolan i Stockholm.
Forskarpanel: Kan ökad flexibilitet stärka det europeiska samarbetet?
Fredrik N G Andersson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet,
Jane Reichel, professor i förvaltningsrätt vid Stockholms universitet, Malin
Stegmann McCallion, docent i statsvetenskap vid Karlstads universitet.

14.35–15.05

Kaffepaus

15.05–15.50

Forskarpanel: Nationalstatens suveränitet under press i Europa
Niklas Bremberg, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet, Andreas
Moberg, docent i internationell rätt vid Göteborgs universitet, Sten Nyberg,
professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

15.55–17.00

Europa och nationalstatens återkomst
Anförande: Cecilia Wikström (Europaparlamentariker, Liberalerna)
Paneldiskussion med Lena Johansson (generalsekreterare vid Sveriges
International Chamber of Commerce (ICC)), Susanne Palme (EU-reporter
Sveriges Radio), Lisa Pelling (utredningschef Arena Idé), Cecilia
Wikström (ledande parlamentariker för EU:s förhandlingar om
Dublinförordningen) och Ulf Öberg (domare i Tribunalen vid Europeiska
unionens domstol).

17.00

Förfriskningar och tilltugg serveras i ljusgården

