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Inledning – uppdraget

Den 1 juli 2014 påbörjade Centrum för Europaforskning sin nya treåriga verksamhetsperiod efter
att Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen beslutat om att Centret skall vara fortsatt inrättat till
och med 2017-06-30 och disponera de särskilt avsatta medlen för Europaforskning. Prof. Barbara
Törnquist-Plewa fick av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen fortsatt mandat att vara
föreståndare för CFE för denna period. Hon arbetar på CFE på halvtid. Till biträdande
föreståndare utsågs Maria Strömvik, fil dr i statsvetenskap. Under 2016 arbetade hon vid centret
på halvtid mellan 1 januari och 31 augusti. Från och med 1 september är det biträdande
föreståndarskapet delat mellan henne och Anamaria Dutceac Segesten, fil dr i statsvetenskap och
lektor i Europastudier. Därmed arbetade de två vid centret under höstterminen 2016 på 25% var.
CFE leds av en styrelse som utses av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen på förslag av de fyra
fakulteterna som bildat centret. Under 2016 bestod CFE:s styrelse av Ulf Riber Hedetoft, professor
i internationella studier vid Köpenhamns universitet (ordförande), Ole Elgström, professor i
statsvetenskap, Henrik Wenander, docent i juridik, Karin Olofsdotter, docent i nationalekonomi,
Klas-Göran Karlsson, professor i historia och två externa ledamöter - Sverker Gustavsson,
professor em. i statsvetenskap och Martin Hallqvist (f.d. ambassadör). Niklas Bernsand har fortsatt
tjänstgjort som administrativ koordinator/sekreterare på heltid, men under en kort period från 15
mars till 1 juli var han tjänstledig (för forskning) och Marco la Rosa, MA i Europastudier,
vikarierade för honom.
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 2016. 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.

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
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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”

Det av CFE initierade flervetenskapliga forskningsprogrammet ”Whose memory? Which future?
Minnespolitik och minneskultur i Europa” har resulterat i skapandet av en stark forskningsmiljö
kring dessa frågor som samlar en grupp såväl seniora som nydisputerade forskare från olika
discipliner som historia, semiotik, statsvetenskap, kulturhistoria, etnologi, Öst- och
Centraleuropakunskap, litteraturvetenskap, filmvetenskap, arkitektur m.fl. Programmet har lett till
flera

framgångsrika

forskningsansökningar

till

svenska,

nordiska

och

europeiska

forskningsfinansiärer. En del av de beviljade medlen har redan använts, medan andra projekt
fortsatte under verksamhetsåret 2016. CFE koordinerade under 2016 följande projekt med
anknytning till minnesprogrammet:

1.1.2

Pågående och nyligen avslutade projekt

1. Nätverksprojektet ”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) avslutades i oktober 2016.
Under perioden 29 oktober 2012 – 29 oktober 2016 fick CFE ca 155000 EUR om året för att
genomföra detta projekt. CFE i egenskap av grant holder har administrerat nätverket och lett dess
arbete. 2016 var nätverkets sista verksamhetsår. Under detta år ordnade nätverket två stora
konferenser - i Sofia (Bulgarien) och i Dublin (Irland), samt en intensiv kort kurs för doktorander.
CFE hade ett övergripande ansvar för dessa evenemang, administrerade stipendierna för
nätverksmedlemmarnas

forskningsresor,

skötte

nätverkets

websida

http://transculturalmemoryineurope.net/ (inkl. publikationer på nätet), initierade nätverkets
gemensamma publikationer, tog emot de gästforskare som kom till Lund via nätverket samt avlade
vetenskapliga och ekonomiska rapporter till COST-kontoret i Bryssel för verksamhetsåret 20152016. Den slutliga rapporten till COST för hela verksamhetsperioden skall färdigställas i början på
2017. Dess vetenskapliga del, i en förkortad version, kan läsas redan nu på CFE:s hemsida.
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Ett av flera bestående resultat av vår COST Action 1203 (ISTME) är att några av nätverkets
medlemmar efter dess avslutning tog initiativ till att skapa en internationell organisation kallad
Memory Studies Association.

En grundande konferens för denna organisation ägde rum i

Amsterdam 4-5 december 2016. CFE:s föreståndare ombads att ingå i organisationskommitténs
råd.

2. Som en annan spinoff-effekt av arbetet inom COST-nätverket har CFE blivit involverat i en
forskningsansökan till Polska Vetenskapsrådet om projektet ”Europeanisation of Cultural Heritage
in Poland and Sweden”. Projektet beviljades och påbörjades 2015. Under 2016 färdigställde
projektet en gemensam publikation, antologin ”The Europeanisation of Heritage and Memories in
Poland and Sweden”, som utgavs av Jagellonian University Press i Krakow. Lunds Universitets
forskargrupp under ledning av Törnquist-Plewa bestod av följande forskare: 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). Arbetet med projektet skall fortsätta
under 2017. Det polska och det svenska teamet skall träffas i Krakow på en gemensam workshop
som planeras att resultera i ett temanummer av en internationell tidskrift (flera titlar är under
diskussion).
3. 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) fortsätter CFE med arbetet att publicera dess resultat. 2016 utkom antologin Whose
Memory? Which Future? Remembering Ethnic Cleansing and Lost Cultural Diversity in Eastern, Central and
Southeastern Europe, utgiven av det internationella förlaget Berghahn. Boken har presenterats på flera
internationella konferenser samt under flera gästföreläsningar som hållits av projektdeltagarna.
Dessutom utgavs ett temanummer av tidskriften ”Forum Socjologiczne” med titeln ”Collective
memory

and

urban

space”,

med

artiklar

på

engelska

och

polska.

Som ett led i den fortsatta publiceringsprocessen ordnade CFE i mars 2016 en workshop för att
samla projektgruppen och ventilera publiceringsbidragen. CFE sökte och beviljades 85000 SEK
från Riksbanken för denna workshop. Workshopen resulterade i ett manus till en antologi med
Eleonora Narvselius och Niklas Bernsand (tillika CFE:s koordinator) som redaktörer. Arbetet med
utgivningen pågår.
1.1.3. Ansökningar om forskningsmedel inom minnesprogrammet

4

Genom att delvis bygga på tidigare forskningsprojekt och tidigare arbete med ansökningar till
Horizon2020 gjorde CFE under höstterminen 2016 en programansökan på temat Mångfald och
kulturarv i europeiska städer (Approaching Diversity as Cultural Heritage in European Cities) till Riksbankens
Jubileumsfond. CFE:s föreståndare beviljades av CFE:s styrelse att använda 50.000 kronor för att
arvodera en projektassistent som skulle hjälpa med ansökan. Den inlämnades 24 januari 2017 och
det sökta beloppet är 28 miljoner SEK (exkl. overhead). Ansökan inkluderar sammanlagt 14
forskare: åtta från Lund, en från Malmö, en från Göteborg, två från Umeå samt en forskare från
Tyskland (Hamburg) och en från Polen (Wroclaw).
CFE var också delaktig i en annan ansökan till RJ om medel för forskningsprojektet med titeln Nya
minnen längs de glömda fronterna: Minnen av Första världskrig i den europeiska splitterzonen (New memories
along the forgotten fronts: WWI memory in Europe’s memorial shatter zones) som inlämnades i slutet av
januari 2017. Då projektet var en spinoff effekt av det ovannämnda COST-nätverket det
(initierades av dess vice-chair, Tea Sindbaek från Köpenhamn) och involverar och leds av
Lundaforskare var CFE värd för projektgruppens konferens New First World War Memories –
Tectonics of Memory 12-13 december 2016. Konferensen var en viktig del i arbetet med ansökan.
Under 2016 medverkade CFE också som partner i en ansökan koordinerad av Utrechtuniversitet.
Den gällde medel för att finansiera en mindre internationell forskarskola (med 15 doktorander
fördelade på sex partners) inom ramen för EU:s Marie Curieprogram (Innovative Training
Networks (ITN) Call: H2020-MSCA-ITN-2017). Liknande ansökan gjordes ett år tidigare. Den
beviljades inte medel men den fick mycket bra utvärderingar (95 poäng av 100 möjliga), vilket
gjorde att forskargruppen (inkl. CFE:s föreståndare) beslöt att omarbeta ansökan och göra ett
försök till.

CFE:s föreståndare arbetade med denna omarbetning under senhösten 2016

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 en förändrad titel titeln Changing Stories in Europe (CHASE): Innovations of Cultural
Memory for an Inclusive Society inlämnades 10 januari 2017 och resultatet förväntas att bli känt i juni
detta år. Om ansökan skulle beviljas skulle LU tilldelas medel för tre doktorandtjänster samt en del
driftmedel för ordna internationella doktorandkurser, vilket skulle bidra till internationaliseringen
av doktorandutbildningarna.
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Under hösten 2016 blev CFE också tillfrågad att vara partner i ytterligare en ansökan till EU inom
Horizon2020. Ansökan svarar till utlysningen CULT-COOP-02-2017, Improving mutual understanding
among Europeans by working through troubled pasts. Titeln för det planerade forskningsprojektet är ”The
democratic construction of Europe: learning from a traumatic past for a harmonious future” och
det leds av prof. Emilio Grandío Seoane vid University of Santiago de Compostela, som är
specialist på forskning om totalitarism och övergång till demokrati. En av vice-föreståndarna Anamaria Dutceac Segesten - fick i uppdrag att ansvara för CFE:s arbete inom denna
projektansökan. Hon deltog i projektmötet i Madrid i november, där hon presenterade CFE:s
arbete inom minnesstudier och bidrog med teoretiska och organisatoriska synpunkter. Hon
reviderade ansökningstexten innan den inlämnades 2 februari 2017.
Dutceac Segesten arbetade också tillsammans med CFE:s föreståndare på en ansökan till
Pufendorfinstitutet om medel för att under 2017/2018 driva en så kallad Advanced Study Group
på temat ”Human Memory in Digital Age”. Gruppen omfattar tolv forskare från fem fakulteter:
humaniora, samhällsvetenskap, juridik, ekonomihögskolan och Lunds Tekniska Högskola
(datavetenskap och artificiell intelligens). Ansökan gällde 88000 kronor för att driva en
seminarieserie på det nämnda temat och anordna ett symposium. Förhoppningen och ambitionen
är att utveckla gruppen till ett flervetenskapligt forskarlag som skulle kunna söka forskningsmedel
tillsammans.
1.1.4. Seminarieserie inom minnesprogrammet
För att hålla samman forskarmiljön kring minnesstudier har CFE under 2016 fortsatt att driva en
flervetenskaplig seminarieserie inom ramen för det tvärvetenskapliga minnesprogrammet. I
anordnandet av dessa seminarier samarbetade CFE med olika institutioner och ämnen vid LU som
t.ex. Europastudier, filmstudier, historia, Centrum för Teologi och Religiösa Studier samt sociologi.
1) 20 januari, Bo Larsson, docent i arkitektur och stadsplanering, LU: Författare, litterära
beskrivningar och stadsidentitet i Ukrainas västra gränsland - kulturbrytningarnas Galizien och
Bukovina. L’viv, Tjernivtsi, Brody, Buczacz och Drohobycz. (Projektet Literature and
Cityscape. Urban Identity in East-Central Europe)
2) 10 februari, Dr Andrii Portnov, ukrainsk historiker och gästforskare vid Humboldtuniversitet,
och verksam på Institute for Advanced Study in Berlin: What does Ukrainian
'Decommunisation' Mean? Politics of Memory in Post-Maidan Ukraine
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3) 27 september, Dr Tomas Sniegon, lektor i Europastudier, LU: The View from the Top of the
KGB Power Tower: Making Sense io Soviet Communism and the Cold War
4) 5 oktober, Vicente Sánchez-Biosca, professor i filmstudier vid universitetet i Valencia: Spanish
and European Iconography of War and Atrocity
5) 6 oktober, Vicente Sánchez-Biosca, professor i filmstudier vid universitetet i Valencia:
Mediated (visual) memory: Methodological issues
6) 15 november, Wulf Kansteiner, professor vid avdelningen för historia och klassiska studier vid
Aarhus universitet: Of attractive survivors, mysterious perpetrators, and crying bystanders:
Remembering Nazism on German Television
7) 22 november, Samuel Merrill, PhD i sociology, postdok in Digital Sociology vid Institutionen
för sociology, Umeå: Mobilising The Past: The Transnational and Digital Social Memories of
Contemporary European Antifascism

1.1.6. Konferenser och workshops
Inom ramen för minnesprogrammet var CFE medorganisatör till följande evenemang:
-

COST Action ISTME konferensen Memory and Reception, Sofia, 16-18 april

-

COST Action ISTME konferensen Location and Dislocation of Memories, Dublin 1-3
september, med åtföljande kort doktorandkurs på samma tema.

-

Konferensen “Cultural Diversity in East-Central European Borderlands: Cityscapes,
Memories, People”, Lund 7-8 mars, finansierad av RJ

-

Konferensen Collapse of Memory, Memory of Collapse, Remembering the Past,
Constructing the Future in Periods of Crisis, Lund, september, ordnad i samarbete med
forskarskolan Baltic Borderlands, Greifswalduniversitet

-

Workshop för CHASE-nätverket 2-4 november i Warszawa, i samarbete med
Utrechtuniversitetet samt det polska museet Polin.

-

Konferensen New First World War Memories – Tectonics of Memory i Lund 12-13
december 2016 i samarbete med Institutionen för Tvärkulturella och Regionala studier vid
Köpenhamns universitet.

CFE:s personal har inom ramen för minnesprogrammet gett följande konferens- och
workshopspresentationer:
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Barbara Törnquist-Plewa:
1) Föredraget The District of Tolerance in Wroclaw, workshopen Cultural Diversity in EastCentral European Borderlands, Lund 8-9 mars
2) Tre föreläsningar om minnespolitik under gästföreläsningsrundan i Japan 20-31 mars
3) Kommentator (discussant) på tre papers på COST-konferensen Memory and Reception i
Sofia, 16-18 april
4) Föredraget The phantom pain of the amputated memory. Memory of German Breslau in
Polish Wroclaw på konferensen för Critical Heritage Studies Association, Montreal 1-4 juni.
5) Föredraget Transnational and Transcultural Memories, workshop vid Bologna universitet 1718 juni.
6) Föreläsningen Asymmetry of memories between East and West in Europe, Södertörns
högskola, Stockholm 22 juni
7) Föredraget Memory and Trauma på konferensen Agents through Time: How Do People
“Make History”? University of Limerick 7-8 juli
8) Presentation av boken “Whose Memory? Which Future?” på COST-konferensen Location
and Dis-location of Memories, Dublin
9) Kommentator (discussant) på tre papers på konferensen “The Collapse of Memory- Memory
of Collapse”, Lund 21-22 september
10) Presentationen Concepts of remembrance på konferensen Contested memories of the
Difficult Past, Kyiv 30 sep-2 oktober
11) Gästföreläsningen Cosmopolitan, Transnational and Local Memories, Göteborgs universitet,
8 november
12) Föredraget Memory Studies and Heritage Studies - a happy marriage? på konferensen för
Memory Studies Association, Amsterdam 3-4 december
Niklas Bernsand:
1) Seminariepresentationen Bukovyns’ka tolerantnist’ – mistsevi naratyvy kul’turnoho
riznomanittia v Tjernivtsiach, Fed’kovytjuniversitetet i Tjernivtsi, 17 maj
2) Povertaty Tjernivtsi na kul’turnu mapu Jevropy. Mizjnarodnyj poetytjnyj festival’ Meridian
Czernowitz z totjky zoru doslidzjen’ kul’turnoji pam’jati, Bunker, Tjernivtsi, 20 maj
3) Bukovyns’ka tolerantnist’: rozumijutjy mistsevi naratyvy kul’turnoho riznomanittia v
Tjernivtsiach, Ukrainska Katolska universitetet, Lviv 26 maj
4) Bukovinsk tolerans – minnet av etnokulturell mångfald i ukrainska Tjernivtsi, Nordiska
slavistmötet, Stockholm, 19 augusti
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5) Returning Chernivtsi to the cultural map of Europe. Analysing the Memory Work of the
Poetry Festival Meridian Czernowitz, på konferensen Bukovina and Bukovinians after the
Second World War: (Re)shaping and (re)thinking a region after genocide and ‘ethnic
unmixing’, Bukowina-Institut at the Uni, Augsburg, 15 september.
Anamaria Dutceac Segesten
1) Memory Studies: The state of an emergent field. Paper presented at the Memory Studies
Association conference, Amsterdam, December 2016.

1.1.7. Publikationer inom minnesprogrammet
2016 utkom två böcker som är resultat av två projekt som koordinerats av CFE. Den första har
titeln ”Disputed Memories” och publicerades i serien Media and Cultural Memory utgiven av det
internationella förlaget De Gruyter. Den innehåller ett urval av de bidrag som presenterats på
COST-nätverkets konferenser. Den andra boken, ”Whose memory? Which Future? Remembering
Ethnic Cleansing and Lost Cultural Diversity in, Eastern, Central and Southeastern Europe”, är
utgiven av det internationella förlaget Berghahn Books och är ett resultat av ett CFE-projekt (med
bidrag från RJ) som avslutades för ca två år sedan. Båda volymerna gick igenom anonyma peer
reviews ordnade av förlagen. Som spinoff av det sistnämnda projektet publicerade Törnquist-Plewa
också artikeln Cosmopolitan Memory, European Memory and Local Memories in East Central
Europe i den kvalitetsgranskade tidskriften Australian Humanities Review”, nr 59, April/May 2016.
Niklas Bernsand publicerade kapitlet Memories of Ethnic Diversity in Local Newspapers: The Six
Hundredth Anniversary of Chernivtsi i den ovannämnda boken Whose memory? Which Future?
Remembering Ethnic Cleansing and Lost Cultural Diversity in, Eastern, Central and Southeastern
Europe.
1.2. Andra forskningssatsningar
Maria Strömvik, biträdande föreståndare vid CFE, fil dr i statsvetenskap och lektor inom
Europaprogrammet (MEA) på statsvetenskapliga institutionen hade under 2016 uppdraget att
fortsatt arbeta med utvecklingen av ett nytt forskningsområde som rör sig i fältet mellan juridik
och samhällsvetenskap och ställer nya frågor kring hur den Europeiska unionen hanteras i lokal
demokrati och förvaltning.
Ett nätverk (med deltagare från tre fakulteter vid LU och även från CERGU och
Förvaltningshögskolan i Göteborg) har träffats regelbundet för seminarier under 2016 för att
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identifiera

forskningsluckor,

samarbetsprojekt

och

framtida

tvärvetenskapliga

forskningsansökningar. Två olika konferenspapper presenterades vid både svenska och
internationella konferenser. Ett specialnummer av Statsvetenskaplig tidskrift, med bidrag även från
Ekonomihögskolan och Juridiska fakulteten, är under arbete. Ett av programmets teman –
maktförändringar i kommunerna till följd av EU-medlemskapet – ingår även som ett av fyra
delprojekt i en programansökan till Riksbankens jubileumsfond som arbetades fram under 2016.
Övriga deltagare i programansökan kommer från Umeå universitet och Uppsala universitet
1.3 Publikationer utanför minnesprogrammet
Barbara Törnquist-Plewa publicerade:
- Eastern Europe, Western Europe, New Europe or Just Europe? Changes of Identities in
Post-Cold War Europe, in: Madsen Peter, (ed), Challenging Identities. European
Horizons, New York-London: Routledge, pp.185-201
- Zwischen Isolation und Integration. Polen in Europa, i tidskriften Ost-West, 17
Jahrgang 2016, Heft 3
Maria Strömvik överlämnade den statliga utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) till kulturoch demokratiminister Alice Bah-Kuhnke.
Anamaria Dutceac Segesten publicerade en peer-review granskad artikel “A typology of political
participation online: How citizens used Twitter to mobilize during the 2015 British general
elections.” Information, Communication & Society http://dx.doi.org/10.1080/1369118X.2016.1252413
(co-authored with M. Bossetta)
1.4. Gästforskare vid CFE
Under 2016 har CFE varit värd för följande gästforskare:
Inge Christensen, doktorand i statsvetenskap vid universitet i Greifswald, inom ramen för
forskarskolan Baltic Borderlands.
1.5. Utbyte och övrigt nätverksbyggande
CFE har under 2016 haft fortsatta kontakter och samarbete med forsknings- och
utbildningsinstitutioner med intresse för Europastudier. Kontakterna har upprätthållits med
följande enheter:
Globala Studier, Malmö Högskola
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Institutionen för Tvärkulturella och Regionala Studier vid Köpenhamns universitet
Centrum för Moderna Europastudier vid Köpenhamns universitet (CEMES)
Europastudier vid Roskilde universitet
Danish Institute for International Studies, DIIS
Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU)
Centrum för Östeuropa och Östersjöforskning (CBEES) vid Södertörns Högskola
Centrum för Rysslandsstudier vid Uppsala universitet
Sällskapet för Studier av Ryssland, Central- och Östeuropa samt Eurasien
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
Center for European Studies vid Jagiellonska universitetet i Krakow
Centre for Urban History of East Central Europe, Lviv
Det bör framhållas att under 2016 var kontakterna med Sällskapet för Studier av Ryssland, Centraloch Östeuropa samt Eurasien intensiva, detta på grund av att tre medlemmar av Sällskapets styrelse,
Martin Hallqvist, Anamaria Dutceac Segesten och Niklas Bernsand är knutna till Centret, som
respektive styrelsemedlem, vice föreståndare och koordinator. Sällskapet planerar att under 2017
tillsammans med CFE ordna ett endagssymposium på temat Democracy in Crisis?
Under 2016 fortsatte arbetet med det 2014 initierade nätverket BRIDGE (Building Research
Infrastructure for Development of Globalised European Studies) som initialt bestod av
representanter för CFE i Lund, Globala studier samt Europastudier vid Malmö Högskola,
Europastudier vid Roskilde universitet, Institutionen för Tvärkulturella och Regionala Studier vid
Köpenhamns universitet samt DIIS (Danish Institut for International Studies). Syftet med
nätverket är att arbeta gemensamt för en förstärkning av forskningen om Europa i regionen, och
särskilt forskning om ett ”vidare Europa” (”EU and beyond”) och gränsområden. Nätverket tog
kontakt med Interregssekretariatet för att undersöka möjligheter för att söka så kallade
Interregmedel för att finansiera nätverkets aktiviteter. Dessa medel var dock inte tillgängliga för
den typen av satsningar och planerna på en Interregansökan lades därmed ner, vilket ledde till att
Europastudier vid Roskilde universitet drog sig ur nätverket. BRIDGE kommer dock
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förhoppningsvis fortsätta i en eller annan form då de övriga miljöerna är inställda på att utveckla
samarbetet.
Under 2016 utvecklade CFE ytterligare sitt samarbete med Center for European Studies vid
Jagiellonska universitetet i Krakow i Polen. Detta centrum koordinerar det ovannämnda projektet
Europeanization of Heritage and Memory in Poland and Sweden. De planerar också att söka
europeiska forskningsmedel (Horizon2020 och HERA) och vill ha CFE som partner.
CFE inledde också kontakter kring Europarelaterad forskning med Tokyo University of Foreign
Studies. Föreståndaren Törnquist-Plewa var 2016 en inbjuden gästföreläsare vid detta universitet.
Utöver det ovannämnda har CFE representerats i olika vetenskapliga, nationella och internationella
nätverk via sina anställda:
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, Nordiska Slavistförbundet och
Polskt-Skandinaviskt Forskningsinstitut i Köpenhamn. Hon har också varit ledamot i
redaktionskommittén för tidskriften ”Baltic Worlds.”
Maria Strömvik
styrelsemedlem i Svenska nätverket för Europaforskning, och insynrådsmedlem i SIEPS och Folke
Bernadotteakademin. Hon är även ledamot av Utrikespolitiska samfundet.
Anamaria Dutceac Segesten är viceordförande i Sällskapet för Studier av Ryssland, Central- och
Östeuropa samt Centralasien i Sverige.
Niklas Bernsand invaldes som styrelsemedlem i Sällskapet för Studier av Ryssland, Central- och
Östeuropa samt 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 (se under punkterna 1.6 och 1.7).
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CFE arbetar dessutom kontinuerligt med att stärka sin funktion som nätverk för Europaforskare
inom Lunds universitet. CFE:s mailinglista omfattar ca 360 Europaforskare och skickar via denna
lista ett nyhetsbrev med information om CFE:s aktiviteter och utlysningar samt om aktuella
konferenser och publikationer. Även CFE:s hemsida och CFE:s Facebooksida med 1050 följare
fyller en viktig informationsfunktion och uppdateras kontinuerligt.
Under 2016 ordnade CFE ungefär en gång i veckan en eftermiddagsfika för LU-forskare som ingår
i CFE:s nätverk, enligt principen om öppet hus. I den mån som det är möjligt följer fikan i direkt
anslutning till de seminarier och gästföreläsningar som CFE ordnar. Nätverksmedlemmar har då
möjlighet att träffa CFE:s personal, men också att fortsätta 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 är CFE beredd att stödja finansiellt
seminarier, gästföreläsningar och symposier med Europatema vid de fakulteter som skapade
centret (Samhällsvetenskap, HumTeol, Ekonomihögskolan och Juridik). Initiativtagare till sådana
aktiviteter är välkomna att söka bidrag genom att skicka dem till CFE:s styrelse. Hösten 2015
anslog CFE 30000 till Sanja Bogojevic och Julian Nowag på Juridicum för att fortsätta med en
EU-seminarieserie som bedrivits nu några terminer med stöd från CFE. Följande seminarier hölls
i serien:
1) 7 april, Dr Ruvi Ziegler (University of Reading): Prisoner voting rights between Strasbourg and
Luxembourg?
2) 24 maj, Dr Suzanne Kingston (University College Dublin): The interaction between EU economic
and environmental policies
3) 18 oktober, Prof Alison Jones (King's College London): Vertical Restraints in EU Competition
Law
4) 12 december, Prof. Mirjana Drenovak (University of Belgrade): EU accession agreements and
their negotiation

CFE beviljade också ett bidrag på 18740 kr till Henrik Wenander på Juridicum för att organisera
konferensen An Administrative Procedure Act for the EU? The RENUAL Model Rules on EU
Administrative Procedure – Nordic Perspectives, som hölls 24 november.
13

Tidigare anslogs också 17000 SEK till Karin Olofsdotter från Ekonomihögskolan för en
seminarieserie med fokus på EU under 2015/2016 . 11 mars 2016 hölls föreläsningen EU Trade
Policy and Customs med Antonis Kastrissianakis, Directorate-General for Taxation and Customs
Union vid Europakommissionen. I december 2016 anslog styrelsen 17000 till Karin Olofsdotter
för en föreläsningsserie under 2017.
1.6. Deltagande i internationella konferenser, symposier och dylikt
CFE:s personal deltog aktivt (med presentationer och/eller som kommentatorer) på en rad
konferenser.
Det mesta av föreståndaren BTP:s konferensdeltagande under 2016 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 på en endagskonferens ”Polen i
Europa” anordnad av Göteborgs universitet 20 september samt en särskilt inbjuden
föredragshållare vid Nordiska Slavistmötet (17-20 augusti) i Stockholm där hon ordnade en panel
om Ukraina.
Maria Strömvik presenterade ett konferenspapper (se ovan om EU i lokal demokrati och
förvaltning) vid ECPR i Prag 7-10 september. Andra papper (även dessa på temat EU i lokal
demokrati och förvaltning) presenterades vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöte i Visby i
oktober, och var även föremål för seminariebehandling i nätverket för Everyday EU.

Anamaria Dutceac Segesten
1) The ‘Rise of the Eurosceptics’ in 2014: A Europeanized Media Discourse about
Euroscepticism. / Dutceac Segesten, Anamaria; Bossetta, Michael Joseph.
December 2016. Paper presented at the PSA Media and Politics Group conference,
London School of Economics and Political Science, UK.
2) Using Topic Modeling to Research the Discourse about the ‘Rise of the Eurosceptics’ in
2014. / Dutceac Segesten, Anamaria; Bossetta, Michael Joseph.
December 2016. Poster presented at the 3rd Computational Social Science Winter
Symposium, Köln, Tyskland.
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3) Transnational Citizen Engagement through Social Media: The Factual, the Ideological, and
the Moral Style. / Dutceac Segesten, Anamaria; Bossetta, Michael Joseph.
September 2016. Paper presented at the ECPR general conference, Prague, Czech Republic
1.7. Gästföreläsningar, seminarier och konferenser
I CFE:s uppdrag ingår att ordna gästföreläsningar och seminarier. Ett antal seminarier har under
2016 hållits inom ramen för CFE:s minnesprogram, men ett antal föreläsningar hölls därutöver,
ofta inom ramen för samarbete med andra institutioner:
1) 9 februari, Approaching the Migration Crisis in Europe: the Swedish Case. Paneldiskussion
om svensk migrationspolitik med ekonomen Dr Tino Sanandaji (Handelshögskolan,
Stockholm), statsvetaren Björn Östbring (Lund) och migrationsforskaren Henrik Emilsson
(Malmö).
2) 24 Februari, Dr Elżbieta Drążkiewicz, socialantropolog, Marie Curie Fellow vid Maynooth
University (Irland): State Bureaucrats and Those NGO People: Promoting the idea of civil
society, hindering the state.
3) 2 mars, prof. Peter Bugge, historiker vid Institut for Kultur og Samfund, Aarhus universitet:
The Concept of Dissident in Eastern and Central Europe
4) 16 mars, Nevena Škrbić Alempijević, etnolog, lector vid University of Zagreb: Conducting
Ethnographic Fieldwork in Political Places: The Case Study of Josef Broz Tito’s Birth Place
5) 13 April, Prof. Kazimierz Musial, forskningsledare på Centre for Baltic and East European
Studies (CBEES), Södertörn och lektor vid Gdansk universitet: Discourses of
modernisation and grand narratives of development. Nordic countries and Poland in
comparison
6) 27 april, prof. Hanna Cervinkova, etnologi, University of Lower Silesia, Wroclaw: Urban
Labs: Pedagogies for European and Global Engagement. New methodologies.
7) 18 maj, prof. Graeme Gill (University of Sydney): The Role of Elites in Democratisation
processes in Eastern Europe.
8) 26 oktober, Dr Benjamin Moffitt, Stockholms universitet: European Populism in
Comparative Perspective: Political Style and Performance
9) 27 november, Arve Hansen, doktorand, Tromsø: Room for revolution? Urban space and
political opposition in Minsk.
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Utöver detta var CFE tillsammans med etnologer och socialantropologer vid LU arrangör för en
tvådagars workshop för den internationella forskargruppen BASE (Body, Affect, Sense and Emotion) i
Lund, 7-8 oktober.

(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 2016 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 2016 under ett
par månader fick en liten personalförstärkning i form av assistenter/praktikanter (Maria Lovén och
Jeroen Bart) kunde centret arrangera några aktiviteter speciellt för studenterna. Bland annat
ordnades följande studentinitierade seminarier/gästföreläsningar med åtföljande eftersits, då
studenterna fick tillfälle att möta föreläsarna och diskutera.
1) 25 januari: Oscar Jonsson, doktorand på Department of War Studies vid King's College
London: EU and Russia: a non-military war?
2) 16 mars, prof. Ian Manners, statsvetare, Köpenhamns universitet: The British Exit from
the European Union
3) 15 april, Dr Henrik Hermansson, statsvetare och postdok vid Centre for European
Politics, Köpenhamns universitet: Lobbying in the European Union
4) 2 december, prof. Thomas Gammeltoft-Hansen, forskningsdirektör på Raoul
Wallenberginstitutet, Lund, och professor i juridik vid Aarhus universitet: The Refugee
Crisis: Myths, Facts, Solutions
CFE ordnade i samarbete med MAPES (Master of Arts in European Studies) dessutom flera
informationsmöten för studenterna inom Europaprogrammen om möjligheter till utlandstermin
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inom Erasmusutbytet, praktikmöjligheter och om arbetsmarknaden för de som utexamineras från
Europaprogrammen.
2.2. Stöd åt uppsatsskrivande i Europarelaterade frågor
CFE genomförde även under 2016 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. 2016 beviljades anslag till Alison Zinna (MAPES, 12389 kr), Camilla Tunström (MEA, 3650
kr), Ludvig Asp (BAPES, 5610 kr), Ruta Rijniece (MAPES, 1104 kr) och Fabian Tschech (MEA,
8200 kr).
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. 20-22 september 2016 ordnade forskarskolan en tredagars konferens i
Lund. På våra Greifswaldskollegers uttryckliga önskan handlade den om den mångdisciplinära
minnesforskningen och dess tema var ”The Collapse of Memory. Memory of Collapse”. Utöver
forskare och doktorander knutna till forskarskolan lockade konferensen deltagare från flera andra
europeiska länder. Greifswaldpartnern uttryckte avsikt att bekosta publiceringen av en antologi
med de bästa bidragen till konferensen. Insamlingen av dessa inleddes i slutet av 2016.
2.4 Praktikerföreläsningar för Masterprogrammen
Under hösten 2016 organiserade CFE även praktikerföreläsningar för studenterna på de olika
europarelaterade masterprogrammen. Följande gästföreläsare kom och berättade om sin vardag i
sina EU-relaterade arbeten:
27 september, Katarina Areskoug, chef för EU-kommissionens representation i Sverige: The State
of the European Union

(III) Informationsinsatser
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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) och CFE:s Facebooksida uppdateras regelbundet och är en viktig
källa 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 och nyhetsbrevet. Här ingår
information om seminarier och konferenser samt nyutkomna böcker, avhandlingar och
Europaskrifter författade av Lundaforskare som önskar sprida information via oss.
CFE har också administrerat hemsidan för det internationella nätverket COST-action ISTME 1203
http://transculturalmemoryineurope.net/. På denna hemsida publicerades bl.a. Working Papers
från nätverkets medlemmar. Eftersom finansieringen av denna sida upphört i och med COSTprojektets slut 2016 flyttas några få utvalda delar av den till CFE:s hemsida. Vissa av de working
papers som skrivits av COST-nätverkets medlemmar kommer att tas tillvara genom att de
publiceras i serien CFE Conference papers under 2017. Arbetet med denna publikation påbörjades
redan i slutet av 2016.
3.2. Arrangemang för både 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 2016:
12 maj, Werner Jeanrond, professor i teologi, Master of St Benet’s Hall, Oxford University:
Christian Hope and Europe's Future
17 november, Bengt Kristensson Uggla, professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Finlands
svenska universitet Åbo Akademi: Europa och religionen – mellan minne och glömska
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Båda arrangemangen gjordes i samarbete med Centrum för teologi och religionsvetenskap vid
Lunds universitet.
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 nionde gången i organisationen av en sommarakademi riktad till allmänheten
(NGO-ledare, journalister, lärare, skolrektorer och andra utbildningsadministratörer etc.). År 2016
ordnades sommarakademin på temat Europa – varifrån och varthän? 31 juli-4 augusti i samarbete
med folkhögskolan i Ljungskile. Kursprogrammet utformades i samarbete mellan CFE och
kurskommitteen under ledning av Ingrid Rasch från NGO Citizens without Boundaries. Bland
föreläsarna 2016 återfanns både Lundaforskare som Joachim Östlund (fil dr i historia) och Johanna
Lundbladh (fil dr i slavistik) och praktiker som t ex diplomaten Sven-Olof Petersson och
journalisten Mikael Nyberg. Även två av CFE:s styrelsemedlemmar, Sverker Gustavsson och
Martin Hallqvist medverkade med föredrag. Den sistnämnde föreläste tillsammans med CFE:s
koordinator Niklas Bernsand. Sommarakademin var mycket lyckad och folkhögskolans ledning
uttryckte önskan att fortsätta samarbetet. Ett nytt program för sommaren 2017 började förberedas
i slutet av 2016.
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:
-

föreläsning "Gdansk och "Trestaden" i ljuset av den polsk-tyska historien" för LundGreifswald vänortsförening , 4 februari

-

föreläsning ” Polen i Europa” på Littorina folkhögskola, 10 mars

-

föreläsning ”Konflikten i Ukraina ur ett postkolonialt perspektiv” under humanistdagarna vid
LU, 8 april

-

föredrag om Andrzej Wajdas film ”Katyn” för studenterna i filmvetenskap före filmvisningen,
28 april

Maria Strömvik:
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-

Talare, SKL:s Internationella dagar, Stockholm, 20 jan

-

Talare, EU-kommissionen Stockholm, webbsänt seminarium, Hur ökar vi svenskarnas inflytande
i EU?, 1 februari

-

TV-sänt samtal om det svenska demokratiska underskottet, SVT, 26 februari

-

Presentation på temat EU på hemmaplan, Umeå universitet, 3 mars

-

Samtalsledare med EU-kommissionär Cecilia Malmström, Studentafton, 14 april

-

Talare, Demokratidagen på EU-kommissionens Stockholmskontor, 15 september

-

Gästföreläsningar vid fyra tillfällen under november vid Háskóli Íslands i Reykjavik

Niklas Bernsand:
-

Den aktuella situationen i Ukraina, Littorina folkhögskola, Karlskrona, 11 februari

-

Sveriges minoritetsspråk, föreläsning för svenskstudenter, Frankouniversitetet, Lviv, 13 april

-

Ukraina och Europa, Sommarakademin, Ljungskile folkhögskola, 2 augusti

Anamaria Dutceac Segesten
-

”The Year in Review”, Social Media and Politics podcast, 20 December. Tillgänglig online via
https://socialmediaandpolitics.simplecast.fm/8

-

”Identitet”, HT-Samtal podcast, tillsammans med Mattias Nowak och Lina Sturfelt. 5
December. Tillgänglig online via http://www.ht.lu.se/forskning/ht-samtal-podcasts-medht-forskare/ht-samtal-23-ide ntitet/

IV. En kort självutvärdering av verksamheten under 2016
Under 2016 kunde CFE fortsatt använda de medel som tilldelades centret från olika anslagsgivare
för minnesprogrammet samt programmet Baltic Borderlands. För de beviljade resurserna kunde vi
tillsammans med våra partners i utlandet organisera konferenser, workshops och doktorandkurser
samt ta emot gästforskare och gästföreläsare 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
inom den internationella minnesforskningen.
20

CFE har lyckats bygga upp en väl sammanhållen forskargrupp kring minnesstudier vid LU och har
skaffat sig ett mycket omfattande internationellt kontaktnät. Då detta forskningsfält är i hög grad
mångdisciplinärt har vi uppmärksammat att det finns forskare inom andra fakulteter än humaniora
och samhällsvetenskap som intresserar sig för minnesforskning, i synnerhet med fokus på minne
och digitala media. Av denna anledning tog CFE initiativ till att bredda den befintliga
forskargruppen genom att söka särskilda medel vid Pufendorf för en så kallad Advanced Study
Group. Ansökan inkluderar forskare i juridik, ekonomi och teknik. Förhoppningen är att detta
initiativ kommer att öppna vägar för nya, spännande samarbeten som berör men också överskrider
Europaforskning som sådan.
Den internationella synligheten för minnesforskningen vid CFE har resulterat 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 personalresurser. För att bland annat möta denna utmaning har CFE
rekryterat Anamaria Dutceac Segesten, fil dr i statsvetenskap med breda forskningsintressen som
inkluderar (men inte begränsar sig till) minnesfrågor. Hennes intresse för digitala
forskningsmetoder var av stor betydelse i sammanhanget. Dutceac Segesten kunde under hösten
2016 gå in och stödja CFE i arbetet med två ansökningar - en till Pufendorfinstitutet (se ovan) och
en till Horizon2020 (den sistnämnda koordinerad av University of Santiago de Compostela). Denna
insats på 25% samt det faktum att CFE dessutom gavs möjlighet att använda 50.000 av CFE:s
budget för assistenthjälp med programansökan till RJ möjliggjorde för CFE:s föreståndare att både
administrera de befintliga externa medlen och samtidigt arbeta med att söka nya. Således kunde
föreståndaren fortsatt uppfylla sina arbetskrävande plikter som ledare för det stora COST-nätverket
och arbeta med ansökningar till både RJ och Innovative Training Networks (Horizon2020) (för
beskrivning av dessa se punkten 1.1.3)
Vid sidan av projektansökningar i kölvattnet av satsningen på minnesforskning arbetade CFE också
med att utveckla statsvetenskapligt och tvärvetenskapligt orienterade forskningsprojekt. Detta
uppdrag anförtroddes viceföreståndaren Maria Strömvik som arbetade vid CFE på halvtid under
våren och på 25% under hösten. Arbetet resulterade i bl a i en programansökan till Riksbankens
Jubileumsfond.

21

Man kan konstatera att CFE generellt har varit mycket framgångsrikt i sitt arbete med
internationalisering och utveckling av samarbeten. CFE är en synlig forskningsaktör internationellt
och nationellt. Vi brottas dock fortfarande med frågan hur synliga vi är inom LU. Å ena sidan är
vårt intryck att den lokala synligheten har ökat. Under 2016 har vi fortsatt samarbetat kring våra
aktiviteter med forskare från sociologi, socialantropologi, kulturgeografi, statsvetenskap, mänskliga
rättigheter, juridik och Ekonomihögskolan. Dessutom har vi inlett samarbete med Centrum för
Religiösa och Teologiska Studier samt ämnet judiska studier vid HT. Vi kontaktas inte sällan av
Internationella Sekretariatet och Externa relationer vid LU för att identifiera Lundaforskare som
är experter på vissa specifika frågor inom Europaforskning. Å andra sidan blev vi överraskade och
oroade när CFE före sommaren 2016 utlyste 50 000 i bidrag till förberedelsearbetet med en större
forskningsansökan inom Horizon2020, HERA eller andra stora europeiska eller nationella
forskningsprogram och inte fick några sökanden. Vi får undersöka om det var en tillfällig
kommunikationsmiss, orsakad av dålig tajming eller om detta tyder på ett strukturellt problem som
bör åtgärdas. Vi håller på att analysera denna erfarenhet och arbetar på nya informationsstrategier.
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 möten med ”praktiker”.
CFE:s övriga 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 Seminarier
och öppna gästföreläsningar har för det mesta varit välbesökta. Sommarakademin drog precis som
förra året många fler deltagare än antal tillgängliga platser och bidrog till centrets synlighet
nationellt. Vår önskan är att utveckla CFE:s kontakter med aktörer utanför akademin ännu mer.
Vi hoppades att få extra hjälp med detta genom att skapa och bli del av det nya svensk-danska
nätverket BRIDGE. Aktivitetsnivån inom BRIDGE har dock gått ner under andra halvåret 2016
och nätverket söker nya vägar för samarbetet.
Avslutningsvis vill vi konstatera att CFE enligt vår egen bedömning på ett bra sätt har uppfyllt det
uppdrag som beskrivs i föreskrifterna. Centret har fortsatt att bidra till att stärka Lunds universitets
Europaprofil, till att skapa arenor för mång- och tvärdisciplinära möten. Centret har också
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möjliggjort förverkligandet av nya initiativ (som skulle vara svåra att genomföra inom de sedvanliga
institutionerna) och bidragit till att nya medel tillförts den mångdisciplinära Europaforskningen.
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