Centrum för Europaforskning vid Lunds Universitet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
1 januari 2015 – 31 december 2015

Barbara Törnquist-Plewa /föreståndare

1

Inledning – uppdraget

Den 1 juli 2014 påbörjade Centrum för Europaforskning sin nya treåriga verksamhetsperiod.
Prof. Barbara Törnquist-Plewa fick av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen ett fortsatt
mandat att vara föreståndare för CFE för denna period. Till biträdande föreståndare utsågs Maria
Strömvik, fil dr i statsvetenskap. Båda arbetar på CFE på halvtid. CFE har en styrelse som utses
av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen på förslag av de fakulteter som bildat centret. Under
2015 bestod CFE:s styrelse av Ulf Riber Hedetoft, professor i internationella studier vid
Köpenhamns universitet (ordförande), Ole Elgström, professor i statsvetenskap, 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 (ambassadör). Hösten 2015
lämnade Xavier Groussot sitt uppdrag som ledamot och Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen
utsåg docent Henrik Wenander i hans ställe. Niklas Bernsand har fortsatt tjänstgjort som en
administrativ koordinator/sekreterare på heltid, men under en kort period från 29 september till
5 november var han tjänstledig och Marco la Rosa vikarierade för honom.
Enligt föreskrifterna skall CFE till Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen varje år
inlämna en verksamhetsberättelse som skall innehålla en kort utvärdering av det gångna årets
verksamhet. Nedan följer en verksamhetsberättelse för 2015. Denna struktureras utifrån 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.

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.
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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 2015. CFE koordinerade under 2015 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 2015 växte nätverket och
inkluderar nu 53 partneruniversitet från 32 europeiska länder samt en partner från Australien som
enligt COSTs regler har status som observatör. Under 2015 ordnade nätverket två större
konferenser: i Kaunas (Litauen) och i Dubrovnik (Kroatien) samt en intensiv, kort kurs för
doktorander. CFE administrerade också stipendierna för nätverksmedlemmarnas forskningsresor,
skötte nätverkets websida http://transculturalmemoryineurope.net/ (inkl. publikationer på nätet)
samt avlade vetenskaplig och ekonomisk rapport till COST-kontoret i Bryssel för
verksamhetsåret 2014. 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 projektet Europeanisation of Cultural Heritage
in Sweden and Poland. Projektet beviljades på villkor att den polska anslagsgivaren bekostar de
polska forskarnas arbete samt projektets infrastruktur (konferenser, publikationer). medan CFE
tog på sig 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. Detta har resulterat i att
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fyra svenska forskare från LU anslöt till projektet: Ulf Zander (prof. i historia), Lars-Eric Jönsson
(prof. i etnologi), Björn Magnusson Staaf (lektor i museologi) och Eleonora Narvselius (etnolog
och vik. lektor i Europastudier). De två sistnämnda har också under 2015 sökt medel för detta
projekt hos Vetenskapsrådet, dock beviljades de inte något anslag trots god utvärdering. De
ämnar därför återkomma med en förnyad ansökan 2016. Eleonora Narvselius lyckades emellertid
utverka ett stipendium från Axel-Johnsonstiftelsen för att bekosta en del forskningsresor i
samband med projektet. 4 december 2015 träffades det polska och det svenska teamet i Krakow
på en workshop ordnad av CFE och Centrum för Europastudier vid Jagiellonska Universitetet.
Denna skall resultera i en bokpublikation som bekostas av den polska partnern.
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 finansierades av det nederländska forskningsrådet 2013-2015. CFE har medfinansierat
nätverket med 9000 Euro för alla tre åren sammanlagt (3000 per år). Under 2015 ordnade
NITMES två konferenser: en i Lund i juni (”Memory Practices and the Making of Europe”),
arrangerad av CFE och en i Frankfurt i september (”Provincializing European Memory”),
arrangerad av en framstående kulturminnesforskare, prof. Astrid Erll. I konferensen som
anordnades av CFE deltog ett tiotal doktorander från LU. För att bekosta deras medverkan (ett
internatmöte med nätverkets ledande forskare som t ex prof. Aleida Assmann) sökte och
beviljades CFE extramedel (40 tusen) från Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund.
4. I kölvattnet av det avslutade 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 av Riksbankens Jubileumsfond,
2011-2014) arbetar CFE med att publicera dess resultat. Ett steg i detta är att samla
projektgruppen till en workshop där manus till en gemensam projektbok med Eleonora
Narvselius och Niklas Bernsand som redaktörer skall ventileras. CFE sökte och beviljades 85000
SEK från Riksbanken för denna workshop som skall äga rum i mars 2016.
5. Under 2014 avslutades arbetet med CFE:s mångdisciplinära bokprojekt på temat
“Remembering Ethnic Cleansing and Lost Cultural Diversity in Eight European Cities”. Det
färdiga bokmanuskriptet har efter peer review antagits för publicering av det välrenommerade
brittiska förlaget Berghahn Books och boken är nu under produktion och utkommer i april 2016.
Projektgruppen presenterade boken på den nionde ICCEES-världskongressen (The International
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Council for Central and East European Studies) som ägde rum 3-8 augusti, 2015 i Chiba, i Japan.
Projektgruppen sökte och beviljades 90 000 kronor för denna resa från Crafoords stiftelse. Boken
väckte ett stort intresse bland de japanska kollegerna, vilket resulterade i att projektgruppens
ledare och en projektmedlem inbjöds att komma till Japan på en föreläsningsrunda (Tokyo,
Kyoto, Osaka) under våren 2016.
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 och
koordinera ansökan inom detta program med sju partners från sex europeiska länder som svar på
utlysningen Reflective-2-2015, Topic: Emergence and transmission of European cultural heritage and
Europeanisation. Under hela vårterminen 2015 arbetade föreståndaren tillsammans med en extra
insatt administrativ assistent (Marco la Rosa) intensivt med denna ansökan då den skulle inlämnas
den 28 maj 2015 och krävde uppbyggnad av ett internationellt konsortium med sju universitet
från olika länder och två icke-akademiska partners. Ansökan med titeln ”Forms and Mechanisms
of Creation and Transmission of European Cultural Heritage” (EUROHERTO) fick en bra
utvärdering (12,5 poäng av 15 möjliga), men beviljades tyvärr inte medel. För sitt arbete fick CFE
50 000 SEK från LU:s rektorsämbete, en belöning som går till de institutioner som tar på sig det
mödosamma arbetet att koordinera en ansökan om medel inom Horizon2020.
En annan utlysning 2015 som passade väl för CFE:s minnesprogram var HERA:s
(Humanities in European Research Area) satsning på temat ”Uses of the Past”. På grund av den
stora arbetsbelastningen i samband med ansökan till Horizon2020 kunde CFE inte koordinera
skrivandet av en sådan ansökan. CFE engagerade sig dock i ansökningsprocessen genom att
uppmuntra och kompetensmässigt och finansiellt stödja Eleonora Narvselius, en forskare knuten
till CFE:s minnesprogram, för att bli partner och så kallad principal investigator i en
projektansökan koordinerad av universitet i Tammerfors i Finland. Projektet med titeln
Contagious pasts: Enabling Inclusive Histories on Europe’s Borders var bland de hundra (av
drygt 700 ansökningar) som gick vidare till andra ansökningsrundan.
Under hösten 2015 blev CFE engagerat som partner i en ytterligare en ansökan, som var ett
resultat av samarbetet inom COST och NITMES–nätverken. Denna gång handlade det om en
ansökan koordinerad av Utrechtuniversitet om en internationell forskarskola (med 15
doktorander fördelade på sex partners) inom ramen för EU:s Marie Curieprogram och satsningen
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kallad ”Innovative Training Networks (ITN) Call: H2020-MSCA-ITN-2016”. CFE:s föreståndare
arbetade med denna ansökan tillsammans med professorskolleger från Utrecht, Frankfurt,
Konstanz, Sofia och Warszawa samt ett antal icke-akademiska partners från Lund, Frankfurt,
Amsterdam, Bonn och Warszawa. Ansökan med titeln “STORIES EUROPE LIVES BY
(SELBY): Cultural Memory for an Inclusive Society” inlämnades 10 januari 2016 och resultatet
förväntas att bli känt om ca ett halvår.
På initiativ av minnesforskargruppen vid LU sökte och fick CFE också under 2015 medel från
Crafoordska (50 000 SEK) och RJ (100 000 SEK) för att anordna en konferens på temat
Formulas for Betrayal": Traitors, Collaborators and Deserters in Contemporary European
Politics of Memory som är tänkt att resultera i en bok. Konferensen ägde rum i juni 2015 och
resulterade i en book proposal insänd till förlaget Palgrave Macmillan. Bokmanuskriptet är under
förberedelse. Boken diskuterar och illustrerar med en mängd empiriska exempel hur begreppet
”förrädare” har formats och ändrats under de senaste årtiondena i Europa under påverkan av
politiska, ideologiska och kulturella förändringar.
1.1.4. Seminarieserie inom minnesprogrammet
CFE har under 2015 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 2015:
18 februari: Jessica Ortner, PhD i litteratur och kulturstudier, Carlsberg postdoctoral fellow vid
Köpenhamns universitet
Transnational Holocaust-memory – European memory politics and contemporary Jewish literature
25 mars: Rune Brandt Larsen, doktorand i Öst- och Centraleuropastudier vid Lunds universitet
Lithuanian Heartland or Polish Province – on Use of History in Belarus and Ukraine. Presentation of a part of
the doctoral project
28 oktober: Det tematiska seminariet Coming to Terms with the Past on Film med prof. Susannah
Radstone (University of Southern Australia), dr Anita Pluwak (Köpenhamns universitet) och
Anders Marklund (Lunds universitet). Seminariet fokuserade på filmerna “Woman in
Gold”(2015), “Aftermath” (2012) and “The Orphanage” (2007).
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5 november: Rune Brandt Larsen, doktorand i Öst- och Centraleuropastudier vid Lunds
universitet
Echoes of the Grand Duchy: Use of history in Lithuanian history textbooks. Presentation of a part of the
doctoral project
11 november: Dr Lars Breuer and Anna Delius, Freie Universität Berlin
Exploring European vernacular memory. Experiences from a comparative study
26 november: prof. Olga Malinova, Moscow State Institute of International Relations
In a Search of a Usable Past: The Construction of the Official Historical Narrative in Post-Soviet Russia (19912015)
1.1.6. Konferenser och workshops
Inom ramen för minnesprogrammet var CFE medorganisatör till följande evenemang:
-

COST Action ISTME plenumkonferens Memory and Agency, Kaunas 16-18 april, som
föregicks av en kort doktorandkurs på samma tema

-

COST Action ISTME-workshop EU Politics of Memory, Jean Monnet Institute, Florens
19-20 juni

-

COST Action ISTME-workshop The Audiovisual production of Transcultural Memory in
Europe, Dubrovnik 17-19 september

-

NITMES-konferensen Memory Practises and the Making of Europe, Lund, 8-10 juni

CFE:s personal har inom ramen för minnesprogrammet gett följande konferens- och
workshopspresentationer:
Barbara Törnquist-Plewa:
1) Föredrag “The phantom pain of amputated memory. The memory of German Breslau in
today’s Wroclaw”, på ICEESS världskongress i Chiba, Japan , 6 augusti 2015
2) Kommentator (discussant) på två papers inom sektionen ”Migrant Memory in the Digital
Age” på COST-workshopen i Dubrovnik, 17-19 september
3) Föredrag ”Memory Politics in Ukraine. Reflections from Post-colonial Perspective” på
NITMES konferens "Provincializing European Memory" i Frankfurt 23-25 september
4) Presentation “Memory and Yiddish Literature after the Holocaust”, på boksymposiet
“Survivors and Exiles: Yiddish Culture after the Holocaust”, Lund, 23 November
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5) Föredrag ” Memory of Ethnic Cleansing in Central and Eastern Europe”, särskilt inbjuden
talare på konferensen “Mapping European Memories post 1989” , Wien, 30 nov-1 dec
6) Föredrag “Europeanisation and the Commemoration of the Second World War and the
Holocaust in Sweden” på workshopen “Europeanisation of Cultural heritage in Poland and
Sweden, Krakow , 4 december
7) Presentation (särskilt inbjuden talare) “What is Transcultural Memory?” på konferensen
“Genealogies of Memory”, Warszawa 7-8 december
Niklas Bernsand:

1) Multidirectionality or compartmentalisation? Ethno-Cultural Societies in Local Memory
Politics in Chernivtsi, Ukraine på konferensen Memory Practices and the Making of
Europe i Lund, 9 juni.

2) Memories of Ethnic Diversities in Local Newspapers. The 6th centennial of Chernivtsi.
Föredrag på ICEESS världskongress i Chiba, Japan, 6 augusti

3) Як пам'ятають Czernowitz в Чернівцях? Культурна різноманітність в одній
західноукраїнській культурі пам'яті. Föreläsning på Ivan Frankouniversitetet i Lviv, 16
oktober

4) Пам’ять етнічної різноманітності в місцевих газетах: 600-річний ювілей міста
Чернівці, seminarium på avdelningen för socialantropologi vid Vetenskapsakademin,
Lviv, 29 oktober

5) Bonding and Bridging Memory Work. Ethno-Cultural Associations in Local Memory
Culture in Chernivtsi. Seminarium på Centre for the Urban History of East Central
Europe, Lviv 4 november

6) Ukraina igår och idag: minne och minnespolitik. Gästföreläsning på kursen Ukraina igår
och idag, Stockholms universitet, 11 november

1.1.7. Publikationer inom minnesprogrammet
2015 publicerade CFE ett antal papers från de olika COST-konferenserna på vår COST-action
websida. 2015 utkom också volymen ”Beyond Transition? Memory and Identity Narratives in
Eastern and Central Europe”, i CFE:s serie ”CFE Conference Papers” med föreståndaren
Barbara Törnquist-Plewa och koordinatorn Niklas Bernsand som redaktörer tillsammans med
Eleonora Narvselius. Volymen är ett resultat av Östeuropakonferensen som ordnades hösten
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2013 av CFE i samarbete med Sällskapet för Studier av Ryssland, Östeuropa och Centralasien i
Sverige. Den kan laddas ner från CFE:s hemsida http://www.cfe.lu.se/node/37
Dessutom arbetade föreståndaren under 2015 med att redigera två antologier. Den första har
titeln ”Disputed Memories” och innehåller ett urval av de bidrag som presenterats på COSTnätverkets konferenser. Den är planerad att publiceras under 2015 i serien Media and Cultural
Memory utgiven av det internationella förlaget De Gruyter. Den andra volymen ”Whose
memory? Which Future? Remembering Ethnic Cleansing and Lost Cultural Diversity in Central,
Eastern and South European Cities” är ett resultat av ett CFE-projekt som avslutades för ett år
sedan. Boken utkommer i april 2016 på det internationella förlaget Berghahn Books. Båda
volymerna gick igenom anonyma peer reviews ordnade av förlagen.
1.2. Andra forskningssatsningar
Maria Strömvik, biträdande föreståndare vid CFE, fil dr i statsvetenskap och lektor inom
Europaprogrammet (MEA) på statsvetenskapliga institutionen hade under 2015 uppdraget att
fortsatt arbeta med utvecklingen av två mer samhällsvetenskapligt orienterade men ändå
fakultetsöverskridande forskningsprogram.
För det ena programmet, The creative capacity of international institutions: Lessons on
inertia and innovation from the European Union, ansöktes om medel från Vetenskapsrådet i mars 2015.
Deltagare var Jonas Ringström och Axel Fredholm (båda sociologi), Jörgen Hettne (handelsrätt),
samt Magnus Jerneck och Maria Strömvik (statsvetenskap). Dock beviljades inte anslag denna
gång.
Det andra programmet, preliminärt kallat EU in everyday administration hade tre
längre egna planeringsmöten under hösten 2015, samt deltog i förberedande arbete för en bredare
programansökan som kommer att sändas till Riksbankens Jubileumsfond år 2017. Ett första
utkast till programbeskrivning presenterades vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöte i oktober
2015.
1.3 Publikationer utanför minnesprogrammet
Flera nya uppsatser med Europatema inom serien CFE Working Papers har publicerats under
2015. Serien kan laddas ner på http://www.cfe.lu.se/node/38
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Barbara Törnquist-Plewa publicerade en peer review-granskad artikel: ”Europa Wschodnia,
Europa Zachodnia, Nowa Europa, czy po prostu Europa? Zmiany tożsamości w Europie po
Zimnej Wojnie” (Eastern Europe, New Europe or simply Europe. Changes of Identities after
the Cold War) i den polska vetenskapliga tidskriften Przeglad Wschodni (nr 53) samt en
redaktörsgranskad artikel ”Does the Baltic See Region have an own Identity”-”Czy region
bałtycki posiada własną tożsamość? i den polska tvåspråkiga (polsk-engelska) tidskriften
”Herito”, nr.20.
Maria Strömvik publicerade tillsammans med CFE:s tidigare forskningsassistent Emma Svärdh
artikeln L’Union européenne et la non-prolifération des armes de destruction massive i den franska tidskriften
Stratégique 2015/1 (N° 108).
1.4. Gästforskare vid CFE
Under 2015 har CFE varit värd för följande gästforskare:
1) Krzysztof Kowalski, docent i kulturantropologi vid Jagiellonska universitetet i Krakow,
Svenska Institutets stipendiat
2) Pawel Czajkowski, fil. dr i sociologi, Wroclaw Universitet i Polen, ett eget stipendium från
den Polska Vetenskapsakademin
3) Anastasia Felcher, doktorand i kulturarvstudier, Department of Management and
Development of Cultural Heritage, IMT Institute for Advanced Studies in Lucca, Italy,
stipendiat inom Erasmus programmet,
4) Katja Will, doktorand i skandinavistik vid universitet i Greifswald, inom ramen för
forskarskolan Baltic Borderlands
5) Inge Christensen, doktorand i statsvetenskap vid universitet i Greifswald, inom ramen för
forskarskolan Baltic Borderlands
Alla dessa forskare bidrog till att berika vår miljö med sin kompetens.
1.5. Utbyte och övrigt nätverksbyggande
CFE har under 2015 haft fortsatta kontakter och samarbete med forsknings- och
utbildningsinstitutioner med intresse för Europastudier. De tätaste kontakterna sker med följande
enheter:
Globala Studier, Malmö Högskola
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Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU)
Centrum för Östeuropa och Östersjöforskning (CBEES) vid Södertörns Högskola
Centrum för Rysslandsstudier vid Uppsala universitet
Institutionen för Tvärkulturella och Regionala Studier vid Köpenhamns universitet
Europastudier vid Roskilde universitet
Centrum för Moderna Europastudier vid Köpenhamns universitet (CEMES)
Danish Institute for International Studies, DIIS
Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet
Sällskapet för Studier av Ryssland, Central- och Östeuropa samt Eurasien
Folke Bernadotteakademin
Svenska institutet för Europapolitiska studier
Centre for Small State Studies vid University of Iceland
Centre for International Relations, University of Iceland
Centre for Urban History of East Central Europe, Lviv
Center for European Studies vid Jagiellonska universitetet i Krakow
Det bör framhållas att under 2015 var kontakterna med Sällskapet för Studier av Ryssland,
Central- och Östeuropa samt Eurasien särskilt intensiva. Ingmar Oldberg, redaktör till Sällskapets
kvartaltidskrift Östbulletinen besökte CFE flera gånger. Den 9 april 2015 besökte Sällskapets
styrelse regionen och hade sitt möte styrelsemöte i LU:s lokal bokad av CFE. Sällskapet har
tidigare medfinansierat en av CFE:s konferenser som handlade om Östeuropa. Två medlemmar
av Sällskapets styrelse, Martin Hallqvist och Anamaria Dutceac Segesten, är knutna till Centret,
den förre som medlem av styrelsen, den senare som forskare. Medlemmar av Sällskapet deltar
också ibland i Centrets kaffestunder på onsdagar.
Samarbetet med Europaforskare i Köpenhamn intensifierades också. På initiativ av CFE:s
ordförande Ulf Riber Hedetoft ordnades i januari 2015 ett särskilt möte mellan CFE och ett antal
Europaforskare vid KU. Båda miljöerna fick tillfälle att bekanta sig med varandras forskning och
möjligheter till framtida samarbeten kring ansökningar om EU:s forskningsmedel diskuterades.
Under 2015 utvecklades det 2014 initierade nätverket BRIDGE (Building Research Infrastructure
for Development of Globalised European Studies) som består av representanter från CFE i
Lund, Globala studier samt Europastudier vid Malmö Högskola, Europastudier vid Roskilde
universitet, Institutionen för Tvärkulturella och Regionala Studier vid Köpenhamns universitet
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samt DIIS (Danish Institut for International Studies). Man kom överens att skriva en gemensam
ansökan om Interregmedel för att kunna arbeta gemensamt för en förstärkning av forskningen
om Europa i regionen, och särskilt forskning om ett ”vidare Europa” (”EU and beyond”) och
gränsområden. CFE utsågs till att leda arbetet med ansökan, vilket påbörjades under senhösten
2015. När CFE tog kontakt med Interregssekretariatet visade det sig dock att reglerna för
Interregmedel ändrats. Politikerna bakom ÖKS (Öresund-Kattegatt-Skagerack) samarbetet
införde en ny policy enligt vilken man under åren 2014-2020 enbart kan söka Interregsmedel
inom ÖKS så kallade styrkeområden bland vilka samhällsvetenskaplig forskning och för den
delen också utbildning och kultur lyser helt med sin frånvaro. Därmed fick arbetet med Interreg
läggas ner. Samarbetet inom BRIDGE kommer dock förhoppningsvis fortsätta i en eller annan
form. Under arbetet med Interregnansökan kom vår projektgrupp nämligen fram till att vi vill
utveckla BRIDGE till en nätverksorganisation som skall bestå inte bara av forskare men också
praktiker ur näringslivet och den offentliga sektorn vilka har intresse av få tillgång till vår expertis.
Vi har redan identifierat en del sådana intressenter. Det skulle finnas flera fördelar för båda parter
med att bilda ett sådant nätverk. EU utlyser årligen forskningsmedel (t.ex. inom det aktuella
programmet Horizon2020 eller HERA), men dessa villkoras numera med att de sökande
forskarna

måste

etablera

konsortia

med

icke-akademiska

aktörer

från

näringslivet,

organisationslivet och/eller den offentliga sektorn. Detta är en särskilt stor utmaning för forskare
inom samhällvetenskap och humaniora som tidigare inte avkrävdes den typen av partnerskap och
därmed har en betydligt svagare tradition av samarbete med praktiker. Nätverket BRIDGE skulle
kunna arbeta för att förändra detta. Det skulle kunna fungera som en grundplattform för ett
samarbete mellan Öresundregionens Europaforskare och icke-akademiska aktörer och möjligöra
en ”matchmaking” mellan parterna. De berörda forskarnas konkurrenskraft i kampen om externa
forskningsmedel från EU skulle därigenom stärkas. Vidare skulle de icke-akademiska aktörerna
kunna inbjudas till att bilda ett rådgivande organ (advisory board) i frågor om anställningsbarhet
för de akademiska Europautbildningar som finns i Öresundområdet och möjligen hjälpa också
med praktikplatser åt våra Europastudenter.
Under 2015 utvecklade CFE ytterligare sitt samarbete med Center for European
Studies vid Jagiellonska universitetet i Krakow i Polen. Detta centrum var särskilt engagerat och
aktivt som partner vid CFE:s ansökan om medel från Horizon2020 vid sidan av partners från
universiteten i Hamburg, Marburg, London, Thessaloniki och Lviv.
CFE fortsatte också sitt samarbete kring Europarelaterad forskning med Institute of
Malaysian and International Studies (IKMAS), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) i Kuala
Lumpur. 7-9 oktober 2015 ordnade CFE tillsammans med denna institution en konferens om
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minnet av andra världskriget i Europa och globalt med anledning av 70-års jubileum sedan andra
världskrigets slut. Det finns planer att under 2015 tillsammans färdigställa en konferensvolym på
detta tema.
Under 2015 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 i UACES
(University Association for Contemporary European Studies).
Utöver detta 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, Svenska Slavistförbundet,
Nordiska Slavistförbundet och Polskt-Skandinaviskt Forskningsinstitut i Köpenhamn. Hon har
varit ledamot i Östersjöstiftelsens forskningsdelegation och i Östersjöstiftelsens styrelse samt
medlem i redaktionskommittén för tidskriften ”Baltic Worlds”
Maria Strömvik utsågs i juli 2014, av regeringen, som särskild utredare för en utredning om
delaktighet i EU (JU 2014:20). Detta arbete bidrog till ett stort antal nya EU-relaterade kontakter
både inom och utanför forskarvärlden. Av särskilt intresse för CFE:s verksamhet har dels varit
regelbundna kontakter med nätverk för EU-samordnare i svenska kommuner och regioner samt
EU-handläggare vid paraplyorganisationen SKL, dels en studie som hon genomfört med hjälp av
Statskontoret om demokratiaspekter på svenska myndigheters EU-arbete. Maria organiserade
även rundabordssamtal om demokratiskt deltagande i EU-relaterade frågor med närmare 20
nätverksorganisationer från civilsamhället i Stockholm den 5 maj 2015. Maria är även
styrelsemedlem i Svenska nätverket för Europaforskning, och insynrådsmedlem i SIEPS och
Folke Bernadotteakademin. Hon är även ledamot av Utrikespolitiska samfundet.
Niklas Bernsand har deltagit i arbete med Sällskapet för Studier av Ryssland, Central- och
Östeuropa samt Centralasien i Sverige. Han är även med i redaktionskommittén för tidskriften
Postcolonial Europe.
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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.
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 och skickar via denna lista ett nyhetsbrev med information om CFE:s aktiviteter och
utlysningar samt om aktuella konferenser och publikationer. Detta nyhetsbrev fick en
ansiktslyftning under hösten 2015 genom en ny grafisk utformning. Även CFE:s hemsida och
CFE:s Facebooksida med nästan 900 följare fyller en viktig informationsfunktion och uppdateras
kontinuerligt.
Under vårterminen 2015 ordnade CFE ungefär en gång i veckan Europafrukostar för
LU-forskare som ingår i CFE:s nätverk, enligt principen om öppet hus. Under höstterminen 2015
ordnades i stället för samma målgrupp en eftermiddagsfika i direkt anslutning till CFE:s
seminarier. Nätverksmedlemmar har då möjlighet att träffa CFE:s personal, men också fortsätta
att diskutera de ämnen som avhandlades under seminarierna. Forskarna erbjuds också en
möjlighet att under dessa kaffemöten informellt presentera sin forskning.
Som ett led i stärkandet av CFE:s nätverksfunktion vid LU anslog CFE 2015 17000 SEK till
Karin Olofsdotter från Ekonomihögskolan för en seminarieserie med fokus på EU. Under
höstterminen ordnades inom serien 4 december seminariet EU trade and trade policy: An overview of
trends, current issues and future challenges med Lars Nilsson, chefsekonom vid EU-kommissionens
avdelning för handelsanalyser, och fler tillkommer.

Under 2015 hölls också ett seminarium inom den av CFE finansierade seminarieserien i EU-rätt
på Juridiska fakulteten:
23 januari: prof. Nicolas Petit (Law School of the University of Liege)
The Changing Face of Dominance Under Article 102 TFEU

1.6. Deltagande i internationella konferenser, symposier och dylikt
CFE:s personal deltog aktivt (med presentationer och/eller som kommentatorer) i en rad
konferenser.
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Det mesta av föreståndaren BTP:s konferensdeltagande under 2015 skedde inom ramen för
satsningen inom minnesstudier och beskrivs därmed ovan under punkten 1.1.2. Utöver detta kan
nämnas att hon var en av de särskilt inbjudna kommentatorerna (discussant) på en
jubileumskonferens anordnad av Institutionen för Östeuropastudier vid universitetet i Warszawa
(med anledning av 20 årsjubiléet av dess grundande) där många framstående gäster deltog som
t.ex. Jerzy Buzek (f.d. polsk statsminister), Gennadij Burbulis (Rysslands förste vice
premiärminister 1991-1992) och Leonid Kravtjuk (Ukrainas förste president). Konferensen ägde
rum 5 december.
Maria Strömvik organiserade rundabordssamtal med alla svenska regionkontor i Bryssel den 20
januari, för att diskutera hur de för dialog med sina regioninvånare om EU-relaterade frågor.
Hon organiserade även en workshop om demokratiskt deltagande i EU-relaterade frågor i
samband med årsmötet för Svenska nätverket för europastudier i mars 2015 i Stockholm. Hon
presenterade även preliminära idéer för det kommande forskningsprogrammet EU in everyday
administration på konferensen ”Hur mår den lokala demokratin?” som organiserades av 2014 års
Demokratiutredning i Kristianstad i juni 2015, där även bl.a. kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke deltog. Under samma konferens organiserade hon även en workshop (”Mellan
Bryssel och Kristianstad - glöms medborgarna bort?”) för att höra spontana reaktioner från
deltagare från den kommunala sektorn. Därutöver var Maria inbjuden som föredragshållare inom
EURECO Distinguished Lecture Series vid Köpenhamns universitet, där hon talade om "Societal
Participation in EU Affairs" 20 oktober 2015.
Niklas Bernsand deltog i panelsamtalet Ukraine: Perspectives on War and Conflict med bl.a.
Rysslandsforskarna Dr Martin Kragh och Dr Igor Torbakov på Centrum för Rysslandsstudier i
Uppsala 20 maj.
1.7. Gästföreläsningar, seminarier och konferenser
I CFE:s uppdrag ingår att ordna gästföreläsningar och seminarier. Ett antal seminarier har under
2015 hållits inom ramen för CFE:s minnesprogram, men ett antal föreläsningar hölls därutöver,
ofta inom ramen för samarbete med andra institutioner:
25 februari: Katja Will, doktorand i skandinaviska litteraturstudier vid universitetet i Greifswald
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Why should I turn back home? Motifs of Return in Selected Scandinavian Novels from Romanticism to
Contemporary Literature
4 mars: Anamaria Dutceac Segesten, PhD i statsvetenskap, lektor i Europastudier vid Lunds
universitet
Online Forums as Sites for Political Debates about EU criticism: A comparison of Flashback (Sweden) and
Jubii (Denmark)
16 mars: prof. Alexey Levinson, senior researcher in sociology at Levada Center in Moscow,
Rysslands ledande institut för opinionsmätningar
Current trends in Russian public opinion (based on Levada Center opinion polls)
30 mars: Halvdagsymposium om det samtida Europe med Zygmunt Bauman, University of
Leeds Emeritus Professor of Sociology
Europe in the shadow of Westphalian Settlement
och Aleksandra Jasinska Kania, professor of sociology at the University of Warsaw
Crisis and dilemmas of democracy – between neo-populism and neo-liberalism in Europe
23 april: Helena Flam, professor of sociology at Leipzig University, specialist on sociology of
emotions
Feeling
Rules
and
their
Versatile
Applications:
Harrassment
of
Children
by
the
Catholic
Priests
Movement for Truth, Justice and Reconciliation

The
Case
of
Sexual
in
the
US
and
the

12 maj: prof. Jörg Baberowski, Humboldt University, Berlin.
Hitler and Stalin. Dictatorships compared
13 maj: Prof. John Czaplicka (Harvard och Humboldtuniversitetet i Berlin)
Integrated European history and place-based identity: Multicultural pasts? Transnational futures?
3 september: Bakar Berekashvili, doktorand vid polska vetenskapsakademin och lektor i
statsvetenskap vid Georgian-American University i Tbilisi
Puzzled Transition: Political Transformation and Democratization in Postcommunist Georgia
30 september: Volha Sasunkevich, PhD in modern history, lecturer at European Humanities
University in Vilnius
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De-essentializing ethnicity: 'Karta Polaka' (Polish Card) and identity construction by the Polish minority in the
Hrodna region
9 november: Dr. Oriane Calligaro, research fellow at the Institute for European Studies,
Université Libre de Bruxelles.
Creating a European memory through heritage? The EU action in the field of heritage
10 december: Inge Christiansen, doktorand inom Baltic Borderlands vid universitetet i
Greifswald.
Gender as a Metaphor: Traditional Values and Political Crisis in Ukraine
1.8. Biblioteksstöd
CFE har också under 2015 fortsatt att bekosta ett antal databaser (campuslicenser) med
Europainriktning, först och främst databasen ”Agence Europe”. Dessutom betalar CFE ca 102
000 SEK om året till Samhällvetenskapliga fakultetens gemensamma bibliotekskostnader.

(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 2015 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 olika
arrangemang som workshops, gästföreläsningar och sammankomster för och med dem. Tack
vare att CFE under 2015 under ett par månader fick en liten personalförstärkning i form av
assistenter/praktikanter (Maria Lovén och Nuard Dallakyan) kunde vi ordna några aktiviteter
speciellt för studenterna, som filmkvällar med visningar av europeiska filmer med åtföljande
diskussioner, studentfika med diskussioner över aktuella händelser inom EU (krisen i Grekland,
migrationsproblematiken) samt två studentinitierade seminarier med åtföljande eftersits:
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23 oktober: Hans Brun, King’s College London/Swedish National Defence College
(Försvarshögskolan)
Terrorism and Counter-Terrorism in Europe: Threats and Strategies
24 november: Prof. Alexandre Kukhianidze, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Georgia in the Caucasus and its European and Euro-Atlantic Aspirations
CFE ordnade i samarbete med koordinatorn på MAPES (Master of Arts in European Studies)
dessutom flera informationsmöten för studenterna inom Europaprogrammen om möjligheter till
utlandstermin inom Erasmusutbytet, praktikmöjligheter och om arbetsmarknaden för de som
utexamineras från Europaprogrammen.
Niklas Bernsand blev under sin forskningsvistelse i Lviv i oktober kontaktad av Avdelningen för
Internationella relationer vid Ivan Frankouniversitetet med förfrågan om samarbete inom ett
kapacitetsbyggnadsprojekt inom ERASMUS med bl.a. universiteten i Tartu och Wroclaw. Det
arbetet har under 2016 kommit igång och en ansökan koordinerad av Tartu som omfattar
MAPES vid SOL är på väg att lämnas in.
2.2. Stöd åt uppsatsskrivande i Europarelaterade frågor
CFE genomförde även under 2015 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 2015 beviljades anslag till Anna Rothe (MAPES), 4400 SEK, Alisa
Gühlstors (Master of Science in Welfare Policies and Management) 5700 SEK, Jana Blauth,
(Master of Science in Welfare Policies and Management) 1900 SEK, Viktoria Asplund (MEA),
8000 SEK, Anna Wilson (Master of Science in Welfare Policies and Management), 11000 SEK,
Camilo E. Tellez (Master of Science in Welfare Policies and Management), 10000 SEK, och Elin
Eklund (BAPES), 9000 SEK. Eklund avstod senare från stipendiet.
CFE anordnade också under året en tävling om bästa uppsats i Europarelaterade frågor för
studenter på C- och D-nivå 2014-2015. Detta år gick första priset till Marie Nörager (MAPES)
för masteruppsatsen Knocking on Europe’s door…Investigating modes of governing and the principle of
solidarity as EU member states respond to the asylum pressure on its southern borders. Alisa Guehlstorf
(Master of Science in Welfare Policies and Management) fick hedersomnämnande för
masteruppsatsen Soft Europeanization of work-family reconciliation in policy-making? Social, policy, and
political-learning among German MPs.
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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. Samarbetet är nu på sin andra treåriga period 2014-2017 som går under rubriken
”Bordering, De- and Re-Bordering and the Construction of Borderlands in the Baltic Sea
Region”. Lunds universitet anslöt till skolan i denna omgång tre egna doktorander och en
postdok. Dessutom fungerar en professor och två docenter från Lund som biträdande
handledare för doktorander i Greifswald och tyska eller estniska kolleger ska kunna göra det
samma för doktorander från Lund. I september 2015 ordnade forskarskolan en tredagars
doktorandworkshop i Riga. Lund representerades denna gång av Sophia Yakhlev, doktorand från
Sociologiska Institutionen samt Jan Nilsson, docent i kulturgeografi.
2.4 Praktikerföreläsningar för Masterprogrammen
Under hösten 2015 organiserade CFE även praktikerföreläsningar för studenterna på de olika
europarelaterade masterprogrammen. Följande gästföreläsare kom och berättade om sin vardag i
sina EU-relaterade arbeten:
21 september: Professor Alyson Bailes, University of Iceland (f.d. brittisk ambassadör i
Helsingfors och chef för SIPRI):
The EU and the Arctic region
25 september: Ambassadör Anders Ahnlid, Sveriges EU-ambassadör i Bryssel:
The work of the Swedish Representation to the European Union

(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.
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3.1. Hemsida, mailinglista m.m.
CFE:s hemsida (www.cfe.lu.se) och CFE:s Facebooksida uppdateras regelbundet och har varit
flitigt använda källor för informationsinhämtning om centrets verksamhet. På CFE:s hemsida
samt via nyhetsbrev förmedlas 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
Europaskrifter författade av Lundaforskare som önskar sprida information via oss.
CFE administrerar 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 2015:
10 februari: Barbro Eberan fil dr i historia, författare och journalist
Brunt arv. Skuldfrågans roll för olika tyska generationer
27 april: Ukraina i historien. Presentation av en nyutkommen bok av historikern och journalisten
Peter Johnsson, åtföljd av diskussion med publiken samt pianokonsert med ukrainska klassiska
musikstycken
22 oktober: Europa, ideologierna och utopierna. Öppet kvällsymposium med prof. Jayne Svenungsson
och journalisten Göran Rosenberg
3-6 augusti: Sommarakademin vid Ljungskile folkhögskola.
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 åttonde gången i organisationen av en sommarakademi riktad till
allmänheten (NGO-ledare, journalister, lärare etc.). År 2015 ordnades sommarakademin i
samarbete med folkhögskolan i Ljungkille och ägde rum i Ljungkille 3-6 augusti. Dess titel var
Konsten att vara människa och handlade om mänskliga rättigheter i relation till mänskliga plikter.
Kursprogrammet utformades i samarbete mellan CFE och kurskommitteen under ledning av
Ingrid Rasch från NGO ”Citizens without Boundaries. Bland föreläsarna 2015 återfanns bland
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annat Linde Lindkvist, fil dr i mänskliga rättigheter vid LU, Folke Tersman, professor i praktisk
filosofi vid Uppsala universitet och kultur- och samhällsdebattörer som Johan Öberg och Gabriel
Byström. CFE representerades av styrelsemedlemmen Martin Hallqvist. Sommarakademin var
mycket lyckad och folkhögskolans ledning uttryckte stark önskan att fortsätta samarbetet. Ett
avtal skrevs mellan folkhögskolan och CFE att arrangera sommarakademin de två kommande
somrarna 2016 och 2017 varpå CFE tar ett nytt beslut i ärendet.
3.3. CFE-personalens populärvetenskapliga presentationer och publikationer
Därutöver har CFE:s personal inom ramen för informationsuppgiften under perioden ifråga gjort
en rad populärvetenskapliga insatser:
Barbara Törnquist-Plewa:
-

Modererade samtalet med publiken under kvällssymposiet ”Europa, ideologierna och
utopierna”, den 22 okt i Lund

-

Föreläste om ”Wroclaw och Lviv – tvillingsstäder med ett traumatiskt förflutet” för SvenskPolska Samfundet, november 2015.

-

förberedde program för och deltog i ett publiksamtal med föreläsarna under
Dominikanernas serie ”Filosofiesamtal” på följande teman ”En av oss, gäst eller främling”,
(Lund, 23 mars) och ”Ikonernas värld” ( Lund, 19 November)

-

recenserade och faktagranskade Peter Johnssons bok Ukraina i historien, utgiven 2015 på
förlaget Carlssons

Maria Strömvik:
- Talade vid ett öppet seminarium (Fyra samtal om Europa) i Europahuset i Stockholm den 13
april 2015 om paradoxen mellan den allt mer globaliserade politiken och det allt snävare
offentliga samtalet om EU:s möjligheter och problem.
- Talade på konferensen ”Hur mår den lokala demokratin?” som organiserades av 2014 års
Demokratiutredning i Kristianstad i juni 2015.
- Talade om undersökningar om svenskars EU-kunskaper vid Europaforum Hässleholm i augusti
2015.
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Niklas Bernsand
-

föreläste om Ukraina som ideologisk projektionsyta på Filosoficirkeln i Lund 24 februari

-

deltog i panelsamtal efter Londonbaserade teatergruppen BeFranks föreställning The Point of
No Return på Folkteatern i Göteborg 2 juni om händelserna på Självständighetstorget i Kyiv
2013-2014. Dessförinnan hade både Niklas Bernsand och Eleonora Narvselius fackgranskat
pjäsens manus.

-

deltog med två framträdanden på Bokmässan i Göteborg: panelsamtal om Ukraina och
kultursidorna med Göteborgspostens Adam Cwejman och presentationen Vad händer i
Ukraina? för Timbro.

IV. En kort självutvärdering av verksamheten under 2015
Enligt vår bedömning har CFE väl uppfyllt det uppdrag som beskrivs i föreskrifterna och fortsatt
att bidra till att stärka Lunds universitets Europaprofil.
Under 2015 kunde CFE fortsätta att 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. I och med anslaget från COST har CFE fortsatt att fungera
som ett nav för ett stort internationellt forskarnätverk inom minnesforskningen och därmed givit
LU en mycket synlig plats inom detta forskningsfält. Våra vetenskapliga konferenser och
workshopar är välbesökta och attraherar framstående deltagare. Vi har också lyckats inbjuda
framstående internationella experter som gästföreläsare, som t.ex. prof. Zygmunt Bauman från
Leeds, prof. Aleida Assmann från Konstanz eller prof. Jörg Baberowski från Berlin.
CFE får också ofta förfrågningar av forskare som vill komma till vår miljö på
gästforskarvistelser och vi försöker tillmötesgå deras önskemål i den mån vi kan med våra
begränsade resurser i form av lokaler och personal. Man kan konstatera att CFE generellt har
varit mycket framgångsrikt i sitt arbete med internationalisering och utveckling av samarbeten.
CFE har lyckats bygga upp en väl sammanhållen forskargrupp kring minnesstudier vid
LU (se forskargruppens nya hemsida https://lundmemorystudies.wordpress.com/) och har
skaffat sig ett mycket omfattande internationellt kontaktnät. Detta resulterar i att vi får många
förfrågningar om att vara med som partners i olika projekt, vilket dock inte alltid är möjligt på
grund av begränsade resurser. Vi försöker emellertid förmedla dessa förfrågningar om
partnerskap vidare till våra nätverk vid LU och utanför LU.
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Vår funktion som ledare för det stora COST-nätverket kräver mycket arbetsresurser. CFE:s
föreståndare och dess administrativa koordinator ägnar en stor del av sina tjänster för denna
ledningsuppgift. Trots detta förmådde CFE att under vårterminen 2015 skriva en stor ansökan
om medel inom Horizon2020. Det slukade mycket tid och energi och föreståndaren ägnade åt
denna uppgift största delen av sin arbetstid vid CFE under våren 2015. Detta lämnar oss med
frågan hur värdefulla sådana insatser är om de inte slutar med framgång i form av anslagna medel.
En av de kommande utlysningarna av EU-medel inom Horizon2020 handlar åter om
minnespolitik och bruk av historia. Frågan är om vi bör försöka ansöka igen. Ifall det blir fallet
behöver föreståndaren någon form av administrativ förstärkning under ansökningsperioden
höstterminen 2016. Ansökningsarbetet (med Horizon2020, HERA, Marie Curie-programmet,
Vetenskapsrådet och i en ringa utsträckning Interreg) utgjorde en stor del av CFE:s verksamhet
under 2015. Vid sidan av projektansökningar i kölvattnet av satsningen på minnesforskning
utvecklades också två statsvetenskapliga forskningsprojekt under ledning av biträdande
föreståndaren.
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 2015 har vi fortsatt samarbetat med juridik (seminarier i
EU-rätt) men har också aktiverat kontakterna med Ekonomihögskolan. Vi har fortsatt samarbeta
kring våra aktiviteter med forskare från sociologi, socialantropologi, kulturgeografi,
statsvetenskap och mänskliga rättigheter men vi har också utvecklat samarbete med Centrum för
Religiösa och Teologiska Studier samt ämnet jiddisch vid SOL. Ett tecken på att CFE har blivit
alltmer synlig inom LU är att vi vid flera tillfällen kontaktats av Internationella Sekretariatet samt
Forskarservice vid LU som ville få hjälp med att identifiera Lundaforskare som är experter på
vissa specifika frågor inom Europaforskning t.ex. migrationsfrågor, för att åstadkomma
matchmaking för aktuella projekt.
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 fortsatta 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.
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CFE:s 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. Kontakterna med medierna har också vuxit. I samband
med krisen i Ukraina var CFE:s koordinator Niklas Bernsand en mycket eftertraktad
kommentator. Seminarier och öppna gästföreläsningar har för det mesta varit välbesökta, särskilt
de som ordnades på eftermiddagen och kvällen och var öppna för allmänheten.
Sommarakademin drog precis som förra året många fler deltagare än antal tillgängliga platser och
bidrog starkt till centrets synlighet nationellt. Det finns anledning till att vara nöjd, men vår
önskan är att mer utveckla CFE:s kontakter med aktörer utanför akademin. Det hoppas vi kunna
uppnå så småningom via det nya svensk-danska nätverket BRIDGE.
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