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Danmark og EU – EP-valget 2024 
Demokrati og samarbejde er overskrifterne for dette seminar, hvor vi kigger både udenfor og 
indenfor EU’s grænser, når vi ser frem mod EP-valget i 2024. Et år er gået siden Rusland inva-
derede Ukraine, og der er stadig krig i Europa, men hvordan påvirker forholdet til Rusland det 
europæiske samarbejde, og hvor står Danmark?  
Vi forbereder jer til undervisningen om EP-valget i 2024 med en workshop, og vi skal også se 
på EU’s forskellige demokratiske kulturer – hvordan påvirker de det europæiske samarbejde, 
og hvori består udfordringerne? 

Program 
Tirsdag den 9. maj 2023 - Europadagen 
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Morgenkaffe 

Velkomst  
v/Sune Olofsson Hansen og Karina Skydsgaard, Europa-Parlamentets kontor 
i Danmark  

EU og Rusland 
v/Direktør Charlotte Flindt Pedersen, Det Udenrigspolitiske Selskab 
Ruslands invasion af Ukraine og EU’s reaktion på angrebet illustrerer med 
stor tydelighed flere af de grundlæggende forskelle mellem EU og Rusland. 
Gennem den russiske storkrigs prisme ser vi på, hvordan EU’s forhold til 
Rusland har udviklet sig siden den kolde krigs afslutning til i dag, herunder 
Ukraines placering i forholdet. 

Kaffepause og networking 

Workshop: Hvordan kan man som skole arbejde med EP valget 2024? 
Vi får besøg af en facilitator, som vil give jer inspiration til at bringe EP-val-
get ind i klasselokalerne. Hvordan får I inddraget eleverne og inspireret dem 
til at engagere sig aktivt i det europæiske demokrati på en ny og inspire-
rende måde, og hvordan I kan drage nytte af hinandens erfaringer? 

Frokost og networking - gå til Restaurant Brdr. Price 

Demokratiske succeser og udfordringer i EU 
v/Professor Rebecca Adler-Nissen, Københavns Universitet 
Har EU et demokratisk underskud? Eller er det i virkeligheden et overskud? 
Hvad er op og ned i debatten om EU’s demokratiske tilstand og hvordan 
hænger det sammen med Europa-Parlamentsvalget og EU’s rolle i verden? 

Opsamling samt kaffe og kage – to go 

Mulighed for at besøge Oplev Europa udstillingen 

https://brdr-price.dk/rosenborggade/


Praktiske oplysninger 

Målgruppe 

Kursussted 

Tid 

Tilmelding 

Info om EPAS 

Deltagerpris 

Kursusledere 

Arrangeret af 

Seminaret er tilrettelagt for Europa-Parlamentets Ambassadørskole 
(EPAS, men kurset er åbent og gratis for alle interesserede undervi-
sere. 

Europa-Huset, Gothersgade 115

9. maj 2023 kl. 09.30-15.15

https://podio.com/webforms/28345402/2253535  

https://www.efterskolerne.dk/For-efterskoler/internationalt/epas 
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Sune Olofsson Hansen og Karina Skydsgaard, Europa-Parlamentets 
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