50 ÅR I DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
EUROPA-NÆVNETS ERFARINGSKONFERENCE 22. SEPTEMBER 2022

Foto: SLKS

Danmark blev medlem af de europæiske fællesskaber 1. januar 1973. Den folkelige milepæl er i særlig
grad den forudgående folkeafstemning, som fandt sted 2. oktober 1972.
Med årets konference ønsker Europa-Nævnet at indlede markeringen af 50-året for Danmarks
medlemskab af EF/EU ved at gøre status over udviklingen i EU-samarbejdet. Det sker dels med et panel
af de øverste udøvende aktører på EU-plan – de tidligere EU-kommissærer Ritt Bjerregaard, Poul Nielson
og Mariann Fischer Boel, dels med en markant frontlinjeformidler, som igennem tre årtier har oplyst
danskerne om, hvad der sker i det europæiske fællesskab, DR’s korrespondent Ole Ryborg.
50-året giver også anledning til at se fremad. I 2021 startede Konferencen om Europas fremtid. Den 31.
maj 2022 havde mindst 89.000 danskere deltaget i, lyttet til eller set debatter om Europas fremtid. Heraf
har mindst 14.000 været med til at stille forslag gennem de ca. 170 debatter, som 34 projekter
gennemførte i Danmark med tilskud fra Europa-Nævnet. Hvad sker der med forslagene og har vi med
konferencen fået et nyt anvendeligt, demokratisk instrument for borgerindflydelse? Generaldirektør i
EU-Kommissionen Pia Ahrenkilde Hansen oplyser om proces og resultater.
Bl.a. dk4 har deltaget med input til fremtidskonferencen. Vi hører om deres erfaringer og får gode råd
til hvordan organisationerne bedst udnytter de nye formidlingsformer i EU-oplysningens tjeneste.

Sted

DET DANSKE FILMINSTITUT - CINEMATEKET, Gothersgade 55, 1123 København K

Tid
22. september 2022 kl. 10:30 – 15:00
Dørene åbnes kl. 10.00 for registrering og forfriskning.

Program

10:30-10:35

Introduktion v. ordstyrer Lene Johansen

10:35-10:40

Velkommen v. Erik Christensen, formand for Europa-Nævnet

10:40-11:50

Samarbejdet i Europa set fra Ole Ryborgs perspektiv v. Ole Ryborg, DR’s
korrespondent i Bruxelles
Med 34 års Bruxelles erfaring vil Ole Ryborg guide os igennem Danmarks placering i
spillet mellem landene og med institutionerne, som de har udviklet sig i løbet af
Danmarks medlemskab af EF/EU. Ole Ryborg vil desuden trække linjerne op for
samspillet mellem mediedækningen, offentlighedens interesse og Danmarks rolle i
det europæiske samarbejde. Desuden peger Ole Ryborg på fremtidige udfordringer for
samarbejdet og giver et bud på hvad han mener, at der kan komme ud af
”Konferencen om Europas fremtid”.

11:50-12:15

Formidling af EU via lyd og billeder v. Christian Foldager, dk4
Det er blevet lettere og billigere at benytter sig af videoproduktion, oplysningsfilm,
streaming af arrangementer, elektronisk indsamling af borgersynspunkter m.v. Men
er frit valg på alle elektroniske hylder nødvendigvis et plus, når det gælder at nå et
større publikum med EU-debat og –oplysning? Christian Foldager advarer mod
faldgrupper og giver gode råd om de nye muligheder for at dokumentere
arrangementer, indsamle borgersynspunkter og brede debatter længere ud end
forsamlingshusets vægge. Dk4 har høstet væsentlige erfaringer med bl.a. Debatter
om Europas fremtid og Forsvarsforbeholdsaktiviteterne, som Christian deler med os.

12:15-13:15

Frokost og networking

13:15-14:15

Panel med Ritt Bjerregaard, Poul Nielson og Mariann Fischer Boel
Lene Johansen styrer en debat med de tidligere EU-kommissærer, hvor vi hører, hvad
der karakteriserede det europæiske samarbejde i perioden 1995-2009 med afsæt i de
personlige historier om samarbejdsforholdene.

14:15-15:00

Hvad vil borgerne med Europas fremtid v. Pia Ahrenkilde Hansen,
generaldirektør for kommunikation, EU-Kommissionen
Pia Ahrenkilde Hansen har styret den netop gennemførte ”Konference om Europas
Fremtid” hvor borgere fra alle EU's 27 medlemslande er blevet opfordret til at skabe
dialog på tværs af Europa om fremtidens EU. Er ambitionen om et nyt offentligt
forum for en åben debat med de europæiske borgere lykkedes? Hvad er der kommet
ud af det demokratiske projekt, som mange af Europa-Nævnets tilskudsmodtagere
har deltaget i, og hvilken vej har borgerne udstukket for fremtidens EU? Det vil Pia
Ahrenkilde Hansen forsøge at svare på, lige som hun vil svare på deltagernes
spørgsmål om processen og hvad der nu skal ske.

15:00

Afslutning v. Erik Christensen, formand for Europa-Nævnet

