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Inledning – uppdraget

Sista juni 2014 avslutades den senaste treåriga verksamhetsperioden för Centrum för
Europaforskning och den nya treårsperioden började efter att Samhällsvetenskapliga
fakultetsstyrelsen beslutade om att Centret skall vara fortsatt inrättat till och med 2017-06-30 och
disponera de särskilt avsatta medlen för Europaforskning. Detta skedde efter en utvärdering av
centrets verksamhet som genomfördes under våren 2014 på uppdrag av CFE:s styrelse.
Utvärderarna

rekommenderade

Samhällsvetenskapliga

starkt

fakultetsstyrelsen

en

fortsatt

prof.

förlängning.

Barbara

I

juni

Törnquist-Plewa

2014

utsåg

(Språk-

och

Litteraturcentrum) till föreståndare för CFE för perioden 2014-07-01 – 2017-06-30.
Till biträdande föreståndare utsågs Maria Strömvik, fil dr i statsvetenskap. Båda arbetar
på CFE på halvtid. Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen utsåg också en ny styrelse. CFE:s
styrelse under första hälften av 2014 bestod av Bengt Holgersson ordförande (f d landshövding),
Ann-Katrin Bäcklund, docent vid Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi och
dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten, Xavier Groussot, professor i juridik, Karin
Olofsdotter, docent i nationalekonomi Klas-Göran Karlsson, professor i historia, Niklas Selberg
(studeranderepresentant) och två externa ledamöter: Sverker Gustavsson, professor em. i
statsvetenskap och Martin Hallqvist (f d ambassadör). I början av Centrets nya
verksamhetsperiod skedde förändringar i styrelsens sammansättning. Bengt Holgersson lämnade
sitt uppdrag som ordförande och Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen utsåg i hans ställe Ulf
Riber Hedetoft, professor i internationella studier vid Köpenhamns universitet. Dessutom
upphörde Ann-Katrin Bäcklund att vara Samhällsvetenskapliga fakultetens representant i
styrelsen och ersattes av Ole Elgström, professor i statsvetenskap. Ifråga om centrets
administration skedde inga förändringar. Niklas Bernsand har fortsatt tjänstgjort som en
administrativ koordinator/sekreterare på 100%.
Enligt föreskrifterna skall CFE till Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen inlämna en
verksamhetsberättelse som skall innehålla en kort utvärdering av det gångna årets verksamhet.
Nedan följer en verksamhetsberättelse för 2014. Denna struktureras efter följande rubriker: (I)
Forskningsinsatser, (II) Utbildningsinsatser och (III) Informationsinsatser. Dessa följer de
verksamhetsgrenar

som

CFE

har

förelagts

att

arbeta

med

enligt

föreskrifterna.

Verksamhetsberättelsen avslutas med en kort utvärdering.
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I) Forskningsinsatser
Centrum har som sitt syfte att stödja och stimulera forskning om Europa vid Lunds universitet.
Sedan slutet av 2006 har CFE arbetat enligt en strategi som innebär att centret tar initiativ till att
bygga upp flervetenskapliga forskningsnätverk som syftar till att åstadkomma konkurrenskraftiga
ansökningar om forskningsprogram och projekt. Samtidigt är centret fortsatt berett att stödja
goda initiativ som kommer utifrån. Målet med att initiera, bygga upp och stödja sådana
flervetenskapliga forskningsprogram är dels att verka för flervetenskapligt samarbete inom
Europaforskningen och dels att dessa program/nätverk skall tillföras anslag från externa
finansiärer, vilket CFE enligt sina föreskrifter ska arbeta för.
1.1.

Programmet “Whose memory? Which future? Minnespolitik och minneskultur i
Europa”

För några år sedan initierade CFE det flervetenskapliga forskningsprogrammet ”Whose memory?
Which future? Minnespolitik och minneskultur i Europa” som samlar såväl seniora som
nydisputerade forskare från olika discipliner som historia, statsvetenskap, kulturhistoria, etnologi,
Öst- och Centraleuropakunskap, litteraturvetenskap, arkitektur m.fl. Programmet har resulterat i
flera

framgångrika

forskningsansökningar

till

svenska,

nordiska

och

europeiska

forskningsfinansiärer. En del av de beviljade medlen har redan använts, medan andra projekt
fortsatte under verksamhetsåret 2014. CFE koordinerade under 2014 följande projekt inom
minnesprogrammet:

1.1.2

Pågående och nyligen avslutade projekt

1. Det europeiska nätverket ”In Search for Transnational Memory in Europe" finanserat genom
ett fyraårigt stöd från COST (European Cooperation in Science and Technology – EU:s
finansiella instrument med syfte att komplettera EU:s ramprogram). Det innebär att CFE under
åren 2013-2017 får ca 155000 EUR om året för att koordinera nätverket. CFE som grant holder
administrerar nätverket och leder dess arbete. Under verksamhetsåret 2014 växte nätverket och
inkluderar nu 52 partneruniversitet från 31 europeiska länder. Under 2014 ordnade nätverket två
större konferenser (i Skopje och Budapest) och en intensiv kurs för doktorander. CFE fick också
administrera stipendier för nätverksmedlemmarnas forskningsresor, sköta nätverkets websida
http://transculturalmemoryineurope.net/ (inkl. publikationer på nätet) samt avlägga vetenskaplig
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och ekonomisk rapport till COST-kontoret i Bryssel för verksamhetsåret 2013. CFE tog också
emot gästforskare som kom till Lund via nätverket.
2. Som en ”spinoff-effekt” av arbetet inom COST-nätverket har CFE blivit involverat i en
forskningsansökan till

Polska Vetenskapsrådet om ett forskningsprojekt med titeln

”Europeisering av kulturarvet i Sverige och Polen”. Projektet beviljades men den polska
anslagsgivaren bekostar enbart de polska forskarna samt projektets infrastruktur (konferenser,
publikationer). CFE ombads därför att till projektet rekrytera några svenska forskare som kunde
vara intresserade att skriva om ämnet inom sina befintliga tjänster eller söka externa medel för
detta. Arbetet med detta uppdrag har hittills resulterat i både framgångar och bakslag. Bakslaget
var att CFE under 2014 har sökt medel för detta samarbetsprojekt hos Vetenskapsrådet utan att
ha beviljats något anslag. Däremot lyckades CFE med att utverka ett stipendium från Svenska
Institutet för en forskare från det polska forskateamet som kunde komma till Sverige för att
samla material till projektet och knyta kontakter med svenska specialister på kulturarvsforskning.
Dessutom fick en svensk forskare som CFE rekryterade till projektet medel från Axel-Johnson
stiftelse för att arbeta med projektet. Inom ramen för projektet kom det polska teamet till Lund
där CFE ordnade en workshop med ett antal svenska forskare, huvudsakligen etnologer. Arbetet
med den svenska delen av projektet kom därmed igång trots medelbrist.
3. Till följd av en annan framgångsrik ansökan är CFE tillsammans med forskare från
universiteten i Frankfurt am Main, Konstanz, Canberra, och University of Illinois at UrbanaChampaign medlem i det Utrecht-ledda Network in Transnational Memory Studies (NITMES)
som finansieras från nederländska forskningsrådet 2013-2015. CFE medfinansierar nätverket
med 9000 Euro för alla tre åren sammanlagt (3000 per år). Under 2014 ordnade NITMES två
workshops: i Konstanz i juni, arrangerad av en framstående minnesforskare prof. Aleida Assman
och i Canberra i december, arrangerad av prof. Roseanne Kennedy.
4. CFE har fram till slutet av 2014 administrerat forskningsprojektet ”The memory of vanished
population groups in today’s East and Central European environments. Memory treatment and
urban planning in Lviv, Cernivci, Chisinau and Wroclaw” (finansierat med 5.9 mkr från
Riksbankens Jubileumsfond). Projektet påbörjades 2011 och avslutades i december 2014.
Projektledaren docent Bo Larsson samarbetade med CFE:s föreståndare angående planering och
aktiviteter och CFE:s koordinator Niklas Bernsand arbetade under 2013 och fram till augusti
2014 i projektet på 25%. I november 2014 ordnades i Lund i CFE:s regi, men med externa
medel, en avslutande internationell konferens då projektets resultat presenterades och
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diskuterades. Konferensen gästades av ett antal framstående forskare inom fältet som prof. John
Czaplicka (Harvard), Leo Spitzer (Columbia), Ludmila Cojucaru (State University of Moldova),
och Christoph Mick (University of Warwick). Utöver ett flertal artiklar som projektet redan
publicerat planerar projektgruppen att ge ut tre antologier.
5. Under 2014 avslutades arbetet med CFE:s mångdisciplinära bokprojekt på temat
“Remembering Ethnic Cleansing and Lost Cultural Diversity in Eight European Cities”.
Bokmanuskriptet har efter peer-review antagits för publicering av det välrenommerade brittiska
förlaget Berghahn Books och boken är nu under produktion.
6. Under första halvåret 2014 administrerade CFE också bidraget från EU:s Marie Curieprogrammet som finansierade forskningsvistelsen för sociologen prof. Kucia från Jagiellonska
universitetet i Krakow, Polen. Han kunde forska vid CFE tack vore Intra-European Fellowships
(Call: FP7-PEOPLE-2012-IEF) som han och CFE (som hans värd) beviljades 2013 i mycket stor
konkurrens. Huvudsökande var prof. Marek Kucia, och Barbara Törnquist-Plewa från CFE var
medsökande. Projektets titel var The Europeanisation of the Holocaust Memory in Eastern Europe och
den anslagna summan var 1.3 milj SEK. Projektet startade 15 augusti 2013 och avslutades 15
augusti 2014. Professor Kucia publicerade under denna tid 3 artiklar, varav en i CFE Conference
paper series. Han deltog aktivt i seminarier och konferenser ordnade av CFE och andra
institutioner vid LU. Han har också läst och kommenterat flera doktoranders arbete. I mars 2014
ordnade han tillsammans med Barbara Törnquist-Plewa en särskild heldagsworkshop för
doktorander. I denna deltog fem doktorander från Lund och fem från Krakow. De sistnämndas
besök finansierades av Marie Curie-anslaget.
7. CFE är sedan 2011 medlem i det internationella globala nätverket ”Dialogues on Historical
Justice and Memory” som koordineras av Columbia University, New York och som nu bytt
namn till Alliance for Historical Dialogue and Accountibility. Med anledning av detta fick CFE
förtroendet att 2014 anordna nätverkets årliga konferens i Lund 4-6 december 2014. Under 2013
påbörjades förberedelserna till denna konferens i samarbete med representanter för ämnet
Mänskliga rättigheter vid historiska institutionen, Lunds universitet. CFE sökte och beviljades
190 000 SEK för denna konferens fån Riksbankens jubileumsfond. Konferensen genomfördes
och blev en stor framgång. Drygt 130 forskare från hela världen deltog. Huvudtalare var Samuel
Moyn, professor i rättshistoria, (Harvard University) Klaus Neumann, professor i historia
(Swinburne University, Melbourne), Wulf Kansteiner, professor i historisk teori (Aarhus
universitet), Gunlög Fur, professor i historia (Linné Universitet), Tyrell Haberkorn, professor i
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sociologi (Harvard University) och Erica Lehrer, professor i kulturantroplogi (Concordia
University, Canada).
Konferensen resulterade i en mängd nya kontakter inte bara för CFE utan också för
många deltagande Lundaforskare. CFE blev bland annat inbjudet att ansluta till en ansökan,
koordinerad av två forskare vid universitetet i Maastrich om ”Research Network on
Transnational Memory & Identity”, inom den internationella organisationen Council for
European Studies. I slutet av januari fick vi veta att ansökan beviljats.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att CFE:s minnesprogram har varit framgångsrikt
och att CFE nu är etablerat som en betydande aktör inom europeisk minnesforskning.
1.1.3. Ansökningar om forskningsmedel inom minnesprogrammet
2014 startade EU:s nya ramprogram för forskning Horizon 2020. CFE beslöt att skriva ansökan
inom detta program som svar på utlysningen Reflective-2-2015, Topic: Emergence and
transmission of European cultural heritage and Europeanisation. I juni 2014 gav CFE:s styrelse
föreståndaren lov att använda en del av CFE:s myndighetskapital för att för en kort tid anställa
assistenter som kunde stödja föreståndaren i det omfattande ansökningsskrivandet. Under hösten
arbetade Anamaria Dutceac Segesten, fil dr i statvetenskap ca 160 timmar med det inledande
ansökningsarbetet. Vi har identifierat sju partners från sex europeiska länder. Under våren 2015
fortsätter arbetet, denna gång är det dock ett administrativt stöd som behövs (med budget, ”gant
charter”, datagrafik för arbetsdiagram, redigering etc.) och för detta anställs för två månader en
nyligen utexaminerad student med erfarenhet av ett sådant arbete. Deadline för ansökan är 28
maj 2015.
En annan utlysning som kommit nyligen och passar väl för CFE:s minnesprogram är
HERA’ s (Humanities in European Research Area) ”Uses of the Past”. CFE avser att engagera
sig i ansökningsprocessen och en forskare från CFE:s miljö anmälde sig och blev utvald att delta i
HERA’s match making-möte i Tallinn. Vi avvaktar dock med beslut om vi skall stå som
huvudkoordinator av ansökan eller gå in som partner. Deadline för första ansökningsronden är i
april 2015.
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1.1.4. Seminarieserie inom minnesprogrammet
CFE har under 2014 fortsatt att driva en flervetenskaplig seminarieserie inom ramen för det
tvärvetenskapliga minnesprogrammet. I anordnandet av dessa seminarier samarbetade CFE med
olika institutioner vid LU.
Följande seminarier hölls inom minnesprogrammet 2014:
Zdzislaw Mach, professor of sociology and anthropology, Jagiellonian University, Krakow, Poland:
Conflicting interpretations of heritage, and the dynamics of identities
Friday, February 14, 2014, at 13:15– 15.00
Anastasia Felcher, PhD candidate at at the Department of Management and Development of Cultural
Heritage, IMT Institute for Advanced Studies in Lucca, Italy: (Mis)-management of Jewish
Architectural Sites in the context of Heritage Protection System in Post-Soviet Eastern

Europe
Wednesday, February 19, 2014, at 13:15 –15.00
Monika Adamczyk Garbowska, professor of English and American Literature,

Marie Curie –

Sklodowska’s University, Lublin: Saviours, Bystanders or Perpetrators? Recent Debates on

Polish-Jewish Relations during World War II
Tuesday, March 18, at 13:15 – 15:00
Anna-Kaisa Kuusisto, PhD in cultural geography: Remembering of what? Duplication of Holocaust
tattoos as embodied memory politics
Wednesday, March 19, 2014, at 13:15 – 15:00

Rosanne Kennedy, Professor of Literature and Gender, Sexuality and Culture at the Australian
National University in Canberra: Moving Testimony: Human Rights, Palestinian Memory
and the Transnational Public Sphere
Wednesday, June 4, 2014, at 13:15 – 15:00
Marek Kucia, professor of sociology, Jagiellonian University in Krakow, Marie Curie fellow at
Lund University: The Europeanisation of the Holocaust memory in Eastern Europe.
Preliminary conclusions of the research project
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Tuesday, June 10 10:15-12
Krzysztof Kowalski, assistant professor of social anthropology, Jagiellonian University, Krakow,
Poland: Landscapes of a Europeanised Past. Cultural Heritage in the Process of
European Integration
September 10, 2014, at 11:15– 13.00
Sune Bechmann Pedersen, PhD candidate in history, Lund University: Post-socialist nostalgia
and the politics of Czech retro cinema
Wednesday, September 24, 2014, at 13:15 – 15:00
Miriam Tabak Gottdank Isaacs, PhD in linguistics, assistant professor at University of Maryland,
USA and guest researcher, Fullbright scholar at Lund University: Jiddisch Language and
Memorialisation in Post-War Europe
Thursday, October 23, at 14:15 – 16:00 in room A313
Henrik Lewis-Gutterman, Danish social anthropologist, guest researcher in Yiddish Studies at
Lund University: Migration, memory and the social interpretation of collective identity.
Research notes from a study in progress. Wednesday, November 12, 2014, at 13:15 – 15:00
Eleonora Narvselius, ethnologist, assistant professor at Lund University and Krzysztof Kowalski,
historian and social anthropologist, assistant professor at Jagiellonian University, Krakow,
Poland: The Role of Cultural Heritage in the process of European Integration – a
presentation of a project application
Wednesday, November 26, 2014, at 13:15 – 15:00
1.1.6. Konferenser och workshops
Inom ramen för minnesprogrammet var CFE medorganisatör till följande evenemang:
-

COST Action ISTME plenum konferens i Skopje 10-12 april

-

COST Action ISTME- workshop “Memory of Communism in Europe: actors, norms and
institutions”, Paris 15-16 maj

-

COST- action ISTME- workshop “ Mobilising Memory for Change”och doktorandkurs i
Budapest , 29 september – 3 oktober
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-

Avslutningskonferens för projektet “Memory of Disappeared Population Groups in
Present Urban Environment”, Lund, 19-21 november

-

AHDA-konferens “Human Rights and Memory”, Lund 4-6 december

CFE:s personal har inom ramen för minnesprogrammet gett följande konferens- och
workshopspresentationer:
Barbara Törnquist-Plewa:
1) Kommentar till prof. Dirk Moses’ föreläsning och moderator för diskussionen på temat
"Memory and the Terror of History”, Skopje 10-12 april
2) Kommentar till prof. Dominique Arels presentation och ledare för diskussionen på temat
“Memory of Communism and World War II in Ukraine”, Paris, 15 maj
3) Huvudtalare på konferensen ”Memory Transfers and Transformations” i Konstanz 26-27
juni, Clashes between National and European Views in Commemoration the Past.
4) Presentation “What is Transcultural Memory” på COSTs doktorandkurs i Budapest 29 sept –
3 okt
5) Föredrag ”Transnational Memory Travels: Entanglements of the Local, National, European
and Global Memories in Five European Cities”, ISSEI- conference in Porto, 5-8 augusti
6) Paneldeltagare: i den uppsummerande diskussionen på konferensen “Memory of Disappeared
Population Groups in Present Urban Evironment”, Lund, 19-21 november
7) Key note på konferensen “Scales of Memory“, Canberra 10-11 december, Cosmopolitan
memory, European memory and local memories in East Central Europe”
Niklas Bernsand:
1) (med Eleonora Narvselius): Lviv and Chernivtsi: Two Memory Cultures at the Western
Ukrainian Borderland. ASN Conference, 24-26 april 2014, Columbia University, New York.
2) (med Eleonora Narvselius): Lviv and Chernivtsi på konferensen Memory of Disappeared
Population Groups in Present Urban Environment”, Lund, 19-21 november
3) Gästföreläsning om ukrainsk minnespolitik på kursen Ukraina igår och idag på Stockholms
universitet, 4 november.

1.1.7. Publikationer inom minnesprogrammet
2014 publicerade CFE ett antal papers från COST-konferenser på vår COST-action websida.
Dessutom arbetade föreståndaren tillsammans med koordinator Niklas Bernsand och Eleonora
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Narvselius med att redigera en volym med bidrag från Östeuropakonferensen som ordnades av
CFE 2013. Volymen, Beyond Transition? Memory and Identity Narratives in Eastern and Central
Europe, utkom i början på 2015 och rymmer flera artiklar på minnestemat. Den kan laddas ner
från CFE:s hemsida http://www.cfe.lu.se/node/37
Niklas Bernsand har dessutom inom ramen för minnesprogrammet publicerat:
Bernsand, Niklas/Narvselius, Eleonora (2014): Lviv and Chernivtsi: Two Memory Cultures at the
Western Ukrainian Borderland i East/West. Journal of Ukrainian Studies No 1 2014 pp. 59-84.
Bernsand, Niklas (2014): Mer än en projektionsyta. Tidskriften Neo 4/2014 s. 32-33.
1.2. Andra forskningssatsningar
Biträdande föreståndarposten vid CFE axlades i mars 2013 av Maria Strömvik, fil dr i
statsvetenskap och lektor inom Europaprogrammet (MEA) på statsvetenskapliga institutionen.
Hon fick i uppdrag att arbeta med utvecklingen av ett nytt, fakultetsöverskridande
forskningsprogram. Hon valde att utveckla ett projekt som går under arbetsnamnet ” Creative
international institutions? Lessons on inertia and innovation from the European Union”. För att
stödja dess utveckling beslöt CFE:s styrelse att använda en del av CFE:s myndighetskapital för att
under ett halvt år anställa en projektassistent åt Maria Strömvik. Assistenten, Emma Svärdh,
arbetade med Maria Strömvik från och med 15 januari 2014 till 15 juli 2014. Stödet möjliggjorde
för biträdande föreståndaren att färdigställa en forskningsansökan till Vetenskapsrådet.
1.2.1 Andra forskningsansökningar
Våren 2014 ansökte CFE om forskningsmedel från Vetenskapsrådet för ett nytt projekt, Creative
international institutions? Lessons on inertia and innovation from the European Union. I ansökan ingick fem
forskare (Maria Strömvik, Jonas Ringström, Axel Fredholm, Jörgen Hettne och Magnus Jerneck)
från tre institutioner (statsvetenskap, sociologi och juridik) under CFE:s ledning. Tyvärr klarade
sig inte projektansökan i konkurrensen, men en ny och omarbetad ansökan kommer att sändas in
under 2015.
1.3 Publikationer utanför minnesprogrammet
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Flera nya uppsatser med Europatema inom serien CFE Working Papers har publicerats under
2014. Serien kan laddas ner på http://www.cfe.lu.se/node/38
Barbara Törnquist-Plewa publicerade tillsammans med statsvetaren Magdalena Gora en peerreview granskad artikel: ”EU as A Normative Success for National Minorities” i Baltic Worlds,
Dec 2014, vol.VII:4.
Maria Strömvik publicerade, tillsammans med Emma Svärdh artikeln ”The EU and WMD nonproliferation”, i fransk översättning i tidskriften Stratégique (2015: forthcoming).
Niklas Bernsand har publicerat följande utanför minnesprogrammet:
“Friend or Foe? Contemporary Debates on Islam and Muslim Immigrants among Swedish
Identitarians” (2014) in Larsson, Göran/Hoffman. Thomas (eds): Muslims and the New Information
and Communication Technologies. Springer Verlag pp. 162-189.
“A conversation with Andreas Johansson-Heinö and Niklas Bernsand: Comparing the
Incomparable: Multicultural Swedishness versus National Statehood of the Baltic States” (2014)
in Kavaliauskas, Tomas: Conversations about Transcultural European Memory. Edukologija, Vilnius, pp.
45-59.
“The Media and the Message” (2014) in Russian Journal of Communication No. 2 2014 pp. 166-168.
1.4. Gästforskare vid CFE
Under 2014 har CFE varit värd för följande gästforskare:
1) Marek Kucia, professor i sociologi, vid Jagiellonska universitetet i Krakow, finansierad
inom Marie Curie Intra-European Fellowships (IEF) (se mera under punkten 1.1.2.)
2) Julia Orehina, doktorand i sociologi vid Polska vetenskapaskademin i Warszawa och
Georgian-American University i Tbilisi, stipendiat inom COST-action ISTME (se under
punkten 1.1.2.)
3) Anastasia Felcher, doktorand i kulturarvstudier, Department of Management and
Development of Cultural Heritage, IMT Institute for Advanced Studies in Lucca, Italy, stipendiat

inom COST-action ISTME (se under punkten 1.1.2.)
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4) Krzysztof Kowalski, docent i kulturantropologi vid Jagiellonska universitetet i Krakow,
Svenska Institutets stipendiat
5) Katja Will, doktorand i ekonomisk historia vid universitet i Greifswald, inom ramen för
forskarskolan ”Baltic Borderlands”
6) Magdalena Kolodzinska, doktorand i ekonomisk historia vid Universitetet i Olsztyn,
Poland, Polska Vetenskaprådets stipendiat.
7) Victoria Vasilenko, lektor i Modern historia och internationella relationer vid
Institutionen för Världshistoria på Belgorod National Research University, Russia.
Alla dessa forskare bidrog till att berika vår miljö med sin kompetens.
1.5. Utbyte och övrigt nätverksbyggande
CFE har under 2014 haft fortsatta kontakter och samarbete med forsknings- och
utbildningsinstitutioner med intresse för Europastudier. De tätaste kontakterna sker med följande
enheter:
Globala Studier, Malmö Högskola
Institutionen för Tvärkulturella och Regionala Studier vid Köpenhamns universitet
Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU)
Centrum för Östeuropa och Östersjöforskning (CBEES) vid Södertörns Högskola
Centrum för Rysslandsstudier vid Uppsala universitet
Europastudier vid Copenhagen Business School
Centrum för Moderna Europastudier vid Köpenhamns universitet (CEMES)
Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet
Folke Bernadotteakademin
Svenska institutet för europapolitiska studier
Centre for Small State Studies vid University of Iceland
Centre for International Relations, University of Iceland
I september arrangerade CFE i Lund tillsammans med Globala studier samt Europastudier vid
Malmö Högskola och Institutionen för Tvärkulturella och Regionala Studier vid Köpenhamns
universitet en tvådagars workshop om nya inriktningar inom områdesstudier och regionala
studier med syfte att utveckla ett närmare samarbete för att främja områdesstudier i
Öresundregionen. Stefan Troebst, professor i historia och ledare för tvärvetenskapliga
forsknings- och utbildningsprogram i områdesstudier (inkl Europastudier) vid universitetet i
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Leipzig inbjöds att hålla en inledande föreläsning om utveckling av områdesstudier i Tyskland
och övriga Europa. Workshopen resulterade i bildande av ett litet nätverk med de tre partners
som ordnade den. Nätverket bär namnet BRIDGES (Building Research Infrastructure for
Development of Globalised European Studies) och dess syfte är att åstadkomma en gemensam
ansökan om Interregmedel för att kunna gemensamt arbeta för en förstärkning av forskning om
Europa i regionen.
Under 2014 utvecklade CFE ytterligare sitt samarbete med två centra för Europastudier:
Center for Area Studies vid universitetet i Leipzig i Tyskland och Center for European Studies
vid Jagiellonska universitetet i Krakow i Polen. Med dessa två har CFE planer på att samarbeta
kring ansökningar om EU-medel under 2015 och 2016. CFE fick också förfrågan om ett
samarbete kring Europarelaterad forskning från Institute of Malaysian and International Studies
(IKMAS), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) i Kuala Lumpur. CFE:s föreståndare blev
inbjuden att hålla gästföreläsningar där och det malaysiska institutets representant besökte CFE i
samband med konferensen ”Human Rights and Memory”. CFE undersöker möjligheter till
närmare samarbete med hjälp av medel från Olof Palme Center.
Under 2014 har CFE fortsatt att vara institutionell medlem i nätverksorganisationen
Centre for European Policy Studies i Bryssel, som både elektroniskt och i bokform förmedlar
vetenskapliga rapporter om de mest aktuella och brännande frågorna i EU-politiken, samt
information om aktuella seminarier och konferenser. Dessutom var CFE institutionell medlem
UACES (University Association for Contemporary European Studies).
Dessutom har CFE via sina anställda representerats i olika vetenskapliga nätverk:
Barbara Törnquist-Plewa har deltagit i följande nätverk: UACES, (University Association for
Contemporary European Studies), Association for the Studies of Nationalities, Historical Justice and
Memory, International Society for the Studies of European Ideas, Sällskap för Studier av
Ryssland, Östeuropa och Centralasien i Sverige, Svenska Slavistförbundet, Nordiska
Slavistförbundet och Polskt-Skandinaviskt Forskningsinstitut i Köpenhamn. Hon har varit
medlem i Östersjöstiftelsens forskningsdelegation och i Östersjöstiftelsens styrelse samt medlem i
redaktionskommittén för tidskriften ”Baltic Worlds”.
Maria Strömvik utsågs i juli 2014, av regeringen, som utredare för en utredning om delaktighet i
EU (JU 2014:20). Detta arbete bidrog under hösten till ett stort antal nya EU-relaterade kontakter
både inom och utanför forskarvärlden. Hon har även deltagit i European Consortium for
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Political Reserach (ECPR), Utrikespolitiska samfundet, Carl Bildts strategiska råd, samt Svenska
nätverket för Europaforskning. Hon är med i styrelsen för det Svenska nätverket för
Europaforskning, och insynrådsmedlem i SIEPS och Folke Bernadotteakademin.
Niklas Bernsand har deltagit i arbete med Sällskapet för Studier av Ryssland, Östeuropa och
Centralasien i Sverige. Han är även med i redaktionskommittén för tidskriften Postcolonial Europe.
CFE har också på andra sätt fortsatt att bygga ut sina internationella kontakter, dels genom
personalens resor till internationella konferenser och workshops, dels genom att inbjuda
intressanta gästföreläsare till Lund.
Under andra halvan av höstterminen 2014 var Maria Strömvik på ERASMUSlärarutbyte vid statsvetenskapliga institutionen på University of Iceland. I utbyte var CFE värd
för professor Alyson Bailes som i september kom som gästföreläsare till Lund. Utbytet
resulterade både i ytterligare nätverkskontakter och nya uppslag för gemensamma
forskningsprojekt med EU-tema.
CFE arbetar också kontinuerligt med att stärka sin funktion som nätverk för
Europaforskare inom Lunds universitet. CFE:s mailinglista omfattar ca 330 Europaforskare vid
LU. Genom listan förmedlas information om CFE:s aktiviteter och utlysningar, samt om aktuella
konferenser och publikationer. Även CFE:s hemsida fyller en viktig informationsfunktion och
uppdateras kontinuerligt.
Under 2014 ordnade CFE under lästerminerna mer eller mindre en gång i veckan
Europafrukostar för LU-forskare som ingår i CFE:s nätverk. Europafrukostarna hålls enligt
principen om öppet hus. Nätverksmedlemmar kan då träffa CFE:s personal över en frukost som
börjar 8.45. Forskarna erbjuds en möjlighet att under frukosten informellt presentera sin
forskning och detta tillfälle tas rätt ofta i akt, vilket resulterar i att frukostarna kan få form av
miniseminarier. Verksamheten har redan resulterat i flera värdefulla forskningskontakter och
uppskattas särskilt av gästforskare som ser det som ett bra tillfälle att träffa fler kolleger från
Lunds universitet.
Som ett led i att stärka CFE:s nätverksfunktion vid LU inleddes ett samarbete under
2011 med Juridiska fakulteten kring en seminarieserie med fokus på EU-rätt. Seminarieserien har
fortsatt sedan dess. Under 2014 hölls två seminarier - ett med Dr Claus Zimmermann
(http://www.sidley.com/Claus-D-Zimmermann) som höll föredrag om "Monetary Sovereignty"
och ett med Dr Elisa Morgera (http://www.law.ed.ac.uk/people/elisamorgera) som diskuterade
"Environmental policy in EU:s external relations".
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Dessutom tilldelade CFE ett bidrag på 69 000 SEK till prof. Håkan Johnsson vid
Socialhögskolan för organisationen av konferensen på temat ”Towards a relational approach to
EU civil society networks”. Konferensen ägde rum 17-18 februari, 2014 i Lund. Konferensen
ledde fram till ett framgångsrikt bokarbete som håller på att avslutas. Boken kommer att
utkomma på Palgrave med titeln EU civil society: patterns of cooperation, competititon and conflict.
Redaktörer är Håkan Johansson och Sara Kalm.
1.6. Deltagande i internationella konferenser, symposier och dylikt
CFE:s personal deltog aktivt (med presentationer och/eller som kommentatorer) i en rad
konferenser.
Det mesta av föreståndaren BTP:s konferensdeltagande under 2014 skedde inom ramen för
satsningen inom minnesstudier och beskrivs därmed ovan under punkten 1.1.2. Utöver detta har
hon:
1) blivit inbjuden som gästföreläsare till Centre of Occidental Studies, Institute of Malaysian and
International Studies, at UKM in Kuala Lumpur, där hon gav en serie av fyra föreläsningar på

det övergripande temat ”United in diversity? Efforts to deal with cultural difference in the
contemporary Europe”, 3-7 mars
2) gästföreläsning ”Europeanisation of national memories”, Göteborgs universitet. 27 maj
3) presentation “ Area studies today” på workshopen om områdesstudiers framtid, i samarbete
mellan Malmö-Lund- Köpenhamn 22-23 sept
4) panelledare och kommentator på den internationella forskarskolans (IRTG) ”Baltic
Borderlands” årliga konferens, Umeå 19-21 oktober
5) gästföreläsning ”EU:s Politics of Memory”, Södertörn Högskola, Stockholm 3 nov.
6) kommentator och chair i panelen ” Experiences on Memory, Truth and Justice in South
Africa” på konferensen “ Human Rights and Memory”, Lund 4-6 dec
Maria Strömvik var
-

gästföreläsare på två kurser om europeisk säkerhetspolitik vid University of Iceland,
november-december 2014

-

inbjuden talare på Centre for Small State Studies i november 2014, på temat ”Do
bureaucracies kill creativity? The experience of the European Council”
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Niklas Bernsand deltog tillsammans med forskare från flera europeiska länder i presentationen av
Tomas Kavaliauskas bok Conversations about Transcultural European Memory på Vilnius Book Fair, 22
februari 2014. Boken kan laddas ner från det CFE-ledda COST-nätverkets hemsida:
http://transculturalmemoryineurope.net/Publications/Conversations-about-TransculturalEuropean-Memory
1.7. Gästföreläsningar, seminarier och konferenser
I CFE:s uppdrag ingår att ordna gästföreläsningar och seminarier. Ett antal seminarier har under
2014 hållits inom ramen för CFE:s minnesprogram, men ett antal föreläsningar hölls därutöver,
ofta inom ramen för samarbete med andra institutioner:
Anamaria Dutceac Segesten, PhD in political sciences, Lund University: The necessity of
Europe: How the European Union’s symbolic power guarantees its survival
Wednesday, February 26, 2014, at 13:15 – 15:00
Paul Werth, professor of history at the University of Nevada, Las Vegas: The Russian Empire
and the USSR: Curious Continuities in Religious Policy and Confessional Institutions
Thursday, May 22, at 09.30 – 11.30.
Lynn Tesser, professor of political science at American University Washington DC: Ethnic
Minorities and the European Union
Wednesday, June 11, 2014, at 13:15 – 15:00
Kerstin Poehls, Assistant Professor of Cultural Anthropology at the University of Hamburg: On
the Move. Migration in Museal Spaces in Europe
Friday, September 19, 2014, at 9.30 – 11.00
Elena Rakhimova-Sommers, Phd, Senior Lecturer in Russian and Global Literature in the
Department of English and a Faculty Associate to the Provost at the Rochester Institute of
Technology in Rochester, USA: Selling the Joys of Procreation: Public Awareness
Advertising and Russia’s ‘Boost the Birthrate’ Campaign
Monday, October 6, at 13.30 -15.00
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Jaroslaw Suchoples, historian, associate professor, Institute of Malaysian and International
Studies (IKMAS), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)in Kuala Lumpur: A mosaic of
cultures, identities and experiences. The diversity of Europe
Wednesday, December 10, 2014, at.10.15- 12.00
1.8. Biblioteksstöd
CFE har också under 2014 fortsatt att bekosta ett antal databaser (campuslicenser) med
Europainriktning, först och främst databasen ”AgenceEurope”.

(II) Utbildningsinsatser

Ett av målen med CFE:s verksamhet är att stimulera, initiera och vid behov samordna
utbildningar med Europainriktning samt medverka till att Europaperspektiv tillförs befintliga
utbildningar inom universitetet. Detta gjorde CFE på följande sätt:
2.1. Undervisningsinsatser och utveckling av kurser

Under 2014 har CFE fortsatt att engagera sig i de befintliga Europautbildningar vid LU, först och
främst i de två internationella masterprogram i Europastudier som finns vid SOL och vid
Statsvetenskapliga

institutionen

men

också

i

det

humanistiska,

språkinriktade

kandidatprogrammet i Europastudier och i kurser om Östeuropa som finns vid SOL. CFE
fungerar som mötesplats för lärare och studenter inom dessa utbildningar och ordnar för och
med dem olika arrangemang som workshops, gästföreläsningar och sammankomster. Tack vare
att CFE under 2014 fick under ett par månader en liten personalförstärkning i form av
assistenter/praktikanter kunde vi ordna några aktiviteter speciellt för studenterna som t ex
informationsmöten om möjligheter att studera utomlands, utbyte inom Erasmus plus –
programmet och arbetsmarknaden för de som utexamineras från Europaprogrammen. En av
assistenterna skapade också en informationsbroschyr om praktikmöjligheter för LU:s
Europastudenter.
CFE i samarbete med koordinatorn på MAPES (Master of Arts in European Studies)
ordnade dessutom flera informationsmöten för studenterna inom Europaprogrammen om
möjligheter till utlandstermin inom Erasmusutbytet.
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2.2. Stöd åt uppsatsskrivande i Europarelaterade frågor
CFE genomförde även under 2014 en satsning på Minor field studies. Det innebär att CFE delar ut
resebidrag för att täcka kostnader för studenter som behöver resa utomlands för att samla
material till sina kandidatuppsatser, magisteruppsatser eller andra examensarbeten på ett
Europarelaterat tema. År 2014 beviljades anslag till: Christina Skjolding Hjelm (13.000 SEK),
Jeton Zulfaj (12.500 SEK), Hedvig Örden Johansson (10.000 SEK), Laura Collings (4500 SEK).
CFE anordnade också under året en tävling om bästa uppsats i Europarelaterade frågor för
studenter på C- och D-nivå 2013-2014. Detta år utsågs ingen vinnare, men två uppsatser fick
hedersomnämnande: Maria Francisca Archila Bustos, kulturgeografi: Population, Demography
and Night-time lights och Clara Maria Grassi, handelsrätt: Status and impact of the ability to pay
principle in the ECJ’s case law concerning tax benefits base.
Pristagarna har inbjudits att efter redaktionell bearbetning publicera sina uppsatser i CFE:s
Working paper Series.
2.3. Doktorandutbildning
Under perioden har CFE fortsatt att samarbeta med universiteten i Greifswald (Tyskland) och
Tartu (Estland) kring den gemensamma forskarskolan Baltic Borderlands. Dynamics of Boundaries of
Mind and Culture in the Baltic Sea Region and its Hinterlands, till största delen finansierad av det tyska
forskningsrådet. Under våren 2013 skickades en fortsättningsansökan för forskarskolan för
perioden 2014-2017, under rubriken ”Bordering, De- and Re-Bordering and the Construction of
Borderlands in the Baltic Sea Region”. Ansökan blev beviljad och 2014 startade en ny omgång av
forskarskolan. Lunds universitet anslöt till skolan tre egna doktorander och en postdok.
Dessutom fungerar två professorer och en docent från Lund som biträdande handledare för
doktorander i Greifswald och tyska eller estniska kolleger ska kunna göra det samma för
doktorander från Lund.
I oktober 2014 ordnade forskarskolan en tredagars doktorandworkshop i Umeå. Lund
representerades av tre doktorander samt CFE:s föreståndare BTP, docenten i kulturgeografi Jan
Nilsson och docenten i idéhistoria Andreas Önnerfors. De höll anföranden i olika paneler och
kommenterade doktorandernas arbeten.
2.4 Praktikerföreläsningar för Masterprogrammen
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Under 2014 organiserade CFE även ett antal praktikerföreläsningar för studenterna på de olika
europarelaterade masterprogrammen. Följande gästföreläsare kom och berättade om sin vardag i
sina EU-relaterade arbeten:
-

Fredrik Langdal, Landsbygdsdepartementet

-

Anders Ahnlid, Sveriges EU-ambassadör

-

Ola Nord, chef för Malmö stads Brysselkontor

-

Alyson Bailes, f.d. chef för SIPRI och bl a tidigare brittisk ambassadör i Helsingfors

(III) Informationsinsatser
I CFE:s uppdrag ingår att vara kontaktorgan gentemot andra organisationer och myndigheter
med verksamhet riktad mot Europa samt att synliggöra den kompetens i Europafrågor som finns
vid Lunds universitet. Detta uppdrag fullföljdes genom informationsinsatser i nedan redovisade
former.
3.1. Hemsida, mailinglista m.m.
CFE:s hemsida (www.cfe.lu.se) uppdateras regelbundet och har varit en flitigt använd källa för
informationsinhämtning om centrets verksamhet. På CFE:s hemsida publiceras löpande
information om centrets evenemang. CFE sprider också information om fonder och utlysningar
till olika enheter inom universitetet via hemsidan. Här ingår information om seminarier och
konferenser samt nyutkomna böcker, avhandlingar och skrifter författade av Lundaforskare.
CFE administrerar numera också hemsidan för det internationella nätverket COST-action
ISTME 1203 http://transculturalmemoryineurope.net/. På denna hemsida publiceras bl.a.
Working Papers från nätverkets medlemmar.
3.2. Arrangemang för studenter och den breda allmänheten
De flesta av de av CFE organiserade seminarierna och föreläsningarna är öppna för allmänheten,
men utöver detta satsar CFE också på några populärvetenskapliga arrangemang speciellt riktade
mot en bred publik. Dessa var under 2014:
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a) CFE organiserade en stor valvaka i samband med valet till Europaparlamentet den 25 maj
2014. Ett tjugotal talare och kommentatorer analyserade valet fortlöpande under eftermiddagen
och kvällen, bland annat på teman som populistpartier, medias EU-bevakning och politiskt
deltagande. Inför valvakan hade även en fototävling anordnats på EU-tema, och de 20 bästa
fotona ställdes ut under kvällen. Lättare förtäring och två tipsrundor fanns för besökarna i
pauserna. Ett 20-tal studenter arbetade ideellt under hela valvakan och ungefär 200 besökare
deltog under delar eller hela valvakan.
b) I enlighet med sitt uppdrag att samverka med andra organisationer, myndigheter m.m. med
Europainriktad verksamhet samt synliggöra Lunds universitets kompetens i Europafrågor
medverkade CFE för sjätte gången i organisationen av en sommarakademi riktad till allmänheten
(NGO-ledare, journalister, lärare etc.).

År 2014 ägde sommarakademin rum i Lund, på

Pufendorfinstitutet 4-8 augusti. Dess titel var ”Det gemensamma” och handlade om hur sociala
gemenskaper på olika nivåer förändras, upplöses eller uppstår i det nutida Europa. CFE:s
föreståndare deltar i utformningen av kursprogrammet tillsammans med prof. emeritus Sven-Eric
Liedman, Ingmar Karlsson från Centrum för Mellanösternstudier vid LU, samt Ingrid Rasch från
NGO ”Citizens without Boundaries” och folkhögskolelärare Åke Larsson. Bland föreläsarna
2014 återfanns bland annat forskare som Bo Isenberg, docent i sociologi vid LU, Lasse Dencik,
professor i socialpsykologi, Roskilde universitet, Lars Ingelstam, prof. em. i framtidsstudier och
samhällsdebattör.
c) panel om situationen i Ukraina
På grund av det kritiska läget i Ukraina och de spända relationerna mellan Ukraina och Ryssland
anordnade CFE under 2014 två paneldiskussioner riktad till den breda allmänheten. 30 januari
16-18 diskuterade Niklas Bernsand och Eleonora Narvselius krisen i Ukraina. 14 oktober deltog
forskare i Öst- och Centraleuropastudier vid Lunds universitet - Niklas Bernsand, Eleonora
Narvselius, Tomas Sniegon och Barbara Törnquist-Plewa i en panel om relationerna mellan
Ukraina och Ryssland. Båda paneldiskussionerna var mycket välbesökta och uppskattade.
d) öppen gästföreläsning och publiksamtal med Hilde Schramm, fil dr i pedagogik, författare och
tysk parlamentariker, skapare av den tyska stiftelsen “Zurückgeben”, på temat Expanding

memory on NS-past in Germany of today, 11 mars, kl, 17.15.
e) I samband med konferensen “Human Right and Memory” ordnade CFE en panel öppen för
allmänheten med titeln ”Weissensee” - images of repression, resistance and human relations in the GDR .
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Panelister: Anette Hess, författare för scenariot för filmserien “Weissensee”, Sune Bechmann
Pedersen, doktorand i historia och specialist på filmrepresentationer av kommunismen i
Östeuropa efter murens fall och Fredrik Persson Lahusen, fil dr i historia, författare och
journalist, Lund 5 december.
f) Inför valet till Europaparlamentet anordnade CFE den 7 maj ett öppet samtal med EUforskare och journalister om valets betydelse, med titeln ”Vadå EU-val? Spelar valet till
Europaparlamentet någon roll?”. Maria Strömvik var moderator, och i panelen ingick Göran von
Sydow (forskare, SIEPS), Ylva Nilsson (frilansjournalist), Magnus Jerneck (professor,
statsvetenskap), Magdalena Bexell (universitetslektor, statsvetenskap), Linda Nyberg (doktorand,
statsvetenskap), och Mikael Kylsäter (doktorand, statsvetenskap).
3.3. CFE-personalens populärvetenskapliga presentationer och publikationer
Därutöver har CFE:s personal inom ramen för informationsuppgiften under perioden ifråga gjort
en rad populärvetenskapliga presentationer:
Barbara Törnquist-Plewa :
-

höll föreläsning på temat ”Vad är ett kollektivt minne?” i serien av publika samtal ”Tredje
rummet”, ordnad i Malmö stads regi, Malmö 25 mars.

-

deltog i radioprogrammet Filosofiska Rummet och talade på temat ”Berättelsen om
Europa”, sänt i maj 2014.

-

förberedde och deltog i ett publiksamtal på temat ”Att välja identitet” i Dominikanernas
serie ”Filosofiesamtal”, Lund 15 sept

Maria Strömvik:
-

moderator vid boklansering för FOI:s och University of Iceland’s gemensamma bok
Nordic Cooperation on Civil Security: the ’Haga’ process, av Alyson JK Bailes och
Carolina Sandö, 24 November 2014 på The Nordic House i Reykjavik.

-

intervju, Europaportalen, 18 juli 2014

-

intervju, Sydsvenskan, 18 juli 2014

Niklas Bernsand publicerade några populärvetenskapliga texter och deltog i en stor mängd
arrangemang och medverkade i media med anledning av situationen i Ukraina. Han publicerade
två längre texter på Sällskapet för studiet av Ryssland, Central- och Östeuropa, Kaukasus och
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Centralasiens

blogg

Världen

Österut:

Några

ord

om

Svoboda

(18

mars):

http://www.sallskapet.org/ostblog/?p=4036 och Ukraina mellan choklad och kanonmuller (11
juni): http://www.sallskapet.org/ostblog/?p=4249 och en debattartikel på SVT Debatt (25
januari) http://www.svt.se/opinion/eu-maste-pressa-makthavarna-i-ukraina
Förutom på CFE:s egna arrangemang om Ukraina deltog han i följande seminarier och höll
följande föreläsningar:
Seminariet Ukraina i kris, ABF-huset i Stockholm 23 januari 2014, tillsammans med Katja
Gortjinskaja, vice chefredaktör för Kyiv Post och Martin Kragh, ekon dr, Uppsala Centrum för
Rysslandsstudier. Samtalsledare var Torgny Hinnemo, journalist.
Kommentator på seminariet So what is going on in Ukraine? på Södertörns högskola 17 mars,
med statsvetarna Olena Podolyan, Roman Horbyk och Oksana Udovik.
Seminariet The Crisis in Ukraine, organiserat av Brännpunkt Europa på Göteborgs universitet 27
mars, med sociologen Oksana Shmulyar-Green och statsvetaren Rutger Lindahl.
Debatt om EU och Ukraina 13 maj på Österportgymnasiet, Ystad, med Emma Svärdh och
Europa Direkt.
Två föreläsningar tillsammans med historikern Kristian Gerner på temat Ukraina och Ryssland:
mänskliga rättigheter och nationalism, anordnade som vidareutbildning för historielärare på
Universitets- och högskolerådet på Campus Helsingborg 22 maj och Polhemskolan, Lund 17
juni.
Seminariet Demokrati eller kaos i Ukraina? Kan OSSE spela en viktig roll? 26 augusti på ABFhuset i Stockholm, tillsammans med Katja Gortjinskaja, vice chefredaktör, Kyiv Post Henrik
Hallgren, Forum Eurasien, Fredrik Löjdquist, ambassadör vid Sveriges delegation vid OSSE,
Carolina Vendil Pallin, forskningsledare, FOI och Martin Kragh, Handelshögskolan och Centrum
för Rysslandsstudier vid Uppsala universitet, Torgny Hinnemo, journalist och Olof Kleberg,
journalist.
Föreläsning för historie- och samhällskunskapslärare på Spyken, Lund 6 oktober.
Föreläsning för FN-förbundet, Kristianstad 23 oktober.
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Bland intervjuer och mediaframträdanden kan nämnas:
Expertkommentator i Aktuellt, SVT (4 mars och 23 maj), medverkan i bl.a. Studio Ett i Sveriges
Radio vid flera tillfällen under året, liksom i P1 Morgon och Radio Malmöhus. Återkommande
intervjuad under året i Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen,
Dagen och ETC. Längre intervjuer i bl.a. Fokus.
3.4 Arrangemang med studenter
Under våren 2014 samarbetade CFE med Europa Direkt i Malmö för att sända ut ett antal
frivilliga av våra masterstudenter som EU-valambassadörer till gymnasieskolor och
ungdomsföreningar i Skåne. Ett 15-tal studenter medverkade och åkte ut och träffade
förstagångsväljare. Studenterna berättade dels om varför de valt att läsa Europastudier på
universitetet, och valde dels ut några EU-frågor de uppfattade som särskilt intressanta att samtala
om med ungdomarna.

IV. En kort självutvärdering av verksamheten under 2014
Enligt vår bedömning har CFE väl uppfyllt det uppdrag som beskrivs i föreskrifterna och fortsatt
att bidra till att stärka Lunds universitets Europaprofil.
Under 2014 kunde CFE njuta frukterna av det ansökningsarbete som gjorts inom
minnesprogrammet under de tidigare åren. För de beviljade medlen kunde vi tillsammans med
våra partners i utlandet organisera konferenser, workshops, doktorandkurser samt ta emot
gästforskare som berikade vår miljö.
CFE har lyckats bygga upp en väl sammanhållen forskargrupp kring minnesstudier och
har skaffat sig ett mycket omfattande internationellt kontaktnät. I och med anslaget från COST
har CFE blivit en nav för ett stort internationellt forskarnätverk inom minnesforskningen. LU
har därmed fått en mycket synlig plats inom detta forskningsfält. Våra vetenskapliga konferenser
och workshopar är välbesökta och drar till sig framstående deltagare. CFE får också ofta
förfrågningar av forskare som vill komma till vår miljö på gästforskarvistelser. Man kan
konstatera att CFE generellt har varit mycket framgångsrikt i sitt arbete med internationalisering
och utveckling av samarbeten. Vår funktion som ledare för det stora COST-nätverket kräver
emellertid mycket arbetsresurser. CFE:s föreståndare och dess administrativa koordinator ägnar
en stor del av sina tjänster för denna ledningsuppgift.
Medan minnesprogrammet är i full gång vill vi använda det som språngbräda för att
göra nya ansökningar om forskningsmedel, särskilt eftersom de senaste utlysningar av EU-medel
handlar en hel del om minnespolitik och bruk av historia. Därför har vi beslutat att använda en
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del av myndighetskapitalet på att förstärka våra resurser i ansökningsprocessen i hopp om att det
ger oss en större chans att skriva en framgångsrik ansökan.
Samtidigt har vi också satsat extra resurser (assistenthjälp) för att utveckla ett nytt
program som enligt önskemål från CFE:s styrelse skulle ha en större tyngdpunkt i statsvetenskap.
Medan det står klart (t.ex. genom förfrågningar om att vara partners i ansökningar och
samorganisera olika evenemang) att CFE är en synlig forskningsaktör internationellt och
nationellt är det svårare för oss att bedöma hur synliga vi är inom LU. Vårt intryck är dock att
den lokala synligheten har ökat. Under 2014 har vi lyckats dra in forskare från sociologi,
socialantropologi, kulturgeografi, statsvetenskap och mänskliga rättigheter i vår verksamhet.
Kontakterna med juridiska fakultetens har intensifierats med CFE:s ekonomiska stöd till
juristernas diskussionsgrupp kring EU-rätt. Ett tecken på att CFE:s aktiviteter över
fakultetsgränserna uppmärksammas är att föreståndaren i slutet av 2014 inbjöds till den så kallade
rektorsmottagningen på LU då rektorn framhåller de LU-anställda som utmärkt sig på något vis.
Föreståndaren uppmärksammades för sitt arbete med tvärvetenskap.
CFE har också som sin uppgift att ”stimulera och initiera utbildning med
Europaperspektiv”. Vi anser att CFE uppfyllt denna uppgift väl genom den årligen
återkommande uppsatstävlingen, genom bidrag till Minor Field Studies samt extra arrangemang
för studenter i form av gästföreläsningar av Europaforskare och organisation av studiebesök och
möten med ”praktiker”. Vår ambition är emellertid att göra mer för att på olika sätt stödja
samarbete mellan de två internationella masterutbildningar i Europastudier som vi har vid LU MEA vid statsvetenskapliga institutionen och MAPES vid SOL.
CFE: arbete med information har fungerat väl enligt vår bedömning. Kontaktytorna
med andra universitet/högskolor, myndigheter och organisationer utanför högskolevärlden har
fortsatt att växa, både nationellt och internationellt. Seminarier och öppna gästföreläsningar har
för det mesta varit välbesökta, särskilt de som ordnades på eftermiddagen och var öppna för
allmänheten. Sommarakademin drog precis som förra året många fler deltagare än antal
tillgängliga platser och bidrog starkt till centrets synlighet.
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