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Aarhus C, den 9. oktober 2013
Til medlemmerne af Det Lærde Selskab
Der indbydes hermed til møde i Det Lærde Selskab

Tirsdag den 29. oktober 2013 kl. 19.30 – 22.00
Richard Mortensen Stuen

Professor Thorsten Borring Olesen
Institut for Kultur og Samfund – Historie, Aarhus Universitet
Europæisering og 'danmarkisering'. Danske og europæiske dilemmaer i det 21. århundrede
I sin medlemskabsperiode af EF/EU siden 1973 har Danmark gennemført seks folkeafstemninger om sin tilknytning. Fire af afstemninger har resulteret i et ’ja’ til deltagelse og yderlige integrationstiltag, mens 2 har resulteret i et ’nej’. Den danske brug af folkeafstemninger, af påberåbelsen af undtagelser (opt-outs) efter ’nej’ og en udstrakt håndhævelse af parlamentariske kontrolmekanismer i forhold til regeringens håndtering af europapolitikken var i udgangspunktet ret enestående, men har efterhånden dannet skole for flere andre lande. I det lys kan
man tale om, at EU til en vis grad er blevet ’danmarkiseret’. Omvendt er det lige så tydeligt, at de fyrre ås medlemskab også i høj grad har europæiseret Danmark og den det danske samfund i en grad, som sjældent anerkendes i den offentlige danske diskurs. Forelæsningen vil belyse denne dobbelthed ved det danske EU-medlemskab og
perspektivere, hvordan dette forhold på et mere generelt plan repræsenterer en stor udfordring for EU.

Efter foredraget vil der blive serveret ost og rød-/hvidvin.
Medlemmer kan medtage gæster til foredraget mod betaling af kr. 75,- per gæst.
Deltagelse bedes meddelt senest torsdag den 24. oktober pr. e-mail til ikslk@hum.au.dk eller per
post på vedlagte ark til Lene Kristoffersen, Institut for Kultur og Samfund, Jens Chr. Skous Vej 7,
Bygning 1467, 4., 8000 Aarhus C.
Venlig hilsen

Eve-Marie Becker

Til Det Lærde Selskab, Lene Kristoffersen, ikslk@hum.au.dk.
Institut for Kultur og Samfund, Jens Chr. Skous Vej 7, Bygning 1467, 4., 8000 Aarhus C
senest torsdag den 24. oktober 2013
Jeg ønsker at deltage i møde i Det lærde Selskab tirsdag den 29. oktober.

Navn:
(benyt venligst blokbogstaver)

Jeg medbringer

gæst (er)

Medlemmer, der ønsker at få tilsendt indbydelser pr. e-mail i stedet for papir, bedes venligst meddele dette til Lene Kristoffersen på ovennævnte adresse.

