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CEP lancerer nyhedsbrev

NY FORSKNING

Center for Europæisk Politik lancerer hermed sit første nyhedsbrev, som skal øge
synligheden af forskningscenterets mange aktiviteter og øge interessen for Europaforskning på Københavns Universitet.
Som et supplement til centerets hjemmeside udsender
CEP nu et nyhedsbrev fire
gange årligt.

engelsk, så vi også kan opdatere de mange udenlandske
samarbejdspartnere, vi har”,
siger hun.

”Vi vil gerne opdatere interesserede om de vigtigste
aktiviteter, der sker på CEP,
og forsøge at gøre centeret
mere synligt”, siger centerleder Marlene Wind, der håber
på at få en masse respons på
nyhedsbrevet. ”På sigt satser
vi på at lave nyhedsbrevet på

Nyhedsbrevet indeholder på
side 1 et par af de vigtigste
nyheder i CEP og en liste
over den nyeste forskning
publiceret af CEP’s forskere.
På side 2 kan man finde en
liste over nogle af de kommende aktiviteter og arrange-

menter i CEP samt en liste
over styregruppens medlemmer. Side 2 er desuden stedet,
hvor man kan læse den aktuelle CEP-klumme, hvor forskerne i CEP på skift vil tage
et aktuelt emne i Europaforskningen eller EUpolitikken op. I dette nyhedsbrev er det centerleder Marlene Wind, der skriver om planerne om at oprette en EUkommissær for menneskerettigheder.

EURECO-forelæsninger er begyndt
Center for Europæisk Politik er en central del af den europæiske forskningssatsning
på KU, EURECO. Satsningen består af et samarbejde mellem ledende forskere fra
Det Samfundsvidenskabelige, Det Juridiske og Det Humanistiske Fakultet og indebærer bl.a. en forelæsningsrække med titlen ”7 Challenges to Europe”.
Målet med EURECO (European Research at the University of Copenhagen)
er at skabe banebrydende europaforskning med international gennemslagskraft. Forelæsningsrækken ”7 Challenges to Europe” blev indledt den 15. september med en forelæsning ved professor Mark Ørsten. Den 29. september var
det CEP’s centerleder, Marlene Wind,
der forelæste om emnet suverænitet.
Næste forelæsning i rækken er den 20.
oktober, hvor Mikael Rask Madsen forelæser om rettigheder i EUsammenhæng. Læs mere om forelæsningsrækken her.

Marlene Wind har publiceret to artikler i Nordic Journal of Human Rights:
When Parliament comes first – The
Danish Concept of Democracy Meets
the European Union og Introduction –
Nordic Reluctance Towards Judicial
review under Siege. Den første behandler Danmarks modvilje mod samarbejde med supranationale domstole,
herunder ECJ. Den anden er skrevet
sammen med Andreas Føllesdal og
introducerer den nordiske modvilje
mod juridisk evaluering.
Uffe Jakobsen har publiceret en ny
artikel i Nordic Journal of Human
Rights. Artiklen hedder The Conception of “Nordic Democracy” and European Judicial Integration og omhandler konsekvenserne af den nordiske demokratforståelse og den juridiske integration i EU.
Dorte Sindbjerg Martinsen har fået
en artikel optaget i det internationale
tidsskrift West European Politics. Artiklen med titlen ”Conflict and Conflict
Management in the Cross-border Provision of Healthcare Services” analyserer, hvordan patientrettigheder overhovedet kom på EU’s dagsorden.
Peter Nedergaard har fået optaget en
artikel i Journal of European Integration. Artiklen med titlen The Logic of
Policy Development: Lessons Learned
from Reform and Routine
within the CAP 1980-2003 behandler
politikudviklinger med omdrejningspunkt i den fælles europæiske landbrugspolitik.
Peter Nedergaard har sammen med
Peter Fristrup redigeret den klimapolitiske antologi Klimapolitik - dansk,
europæisk, globalt.
For flere publikationer af CEPforskere se hjemmesiden.

Læs mere om EURECO på: www.eureco.ku.dk
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CEP-KLUMMEN:

EU’s ny menneskerettighedskommissær
For at sikre sig 5 år mere som formand for EU Kommissionen har Barroso haft travlt.
Noget af det Barosso gav særligt den liberale gruppe i Europa-parlamentet løfte om, var at
opprioritere borgerrettighedsområdet og udnævne en kommissær til alene at tage sig af dette
i sin opgave-portefølje.
Af Marlene Wind, professor og leder af Center for Europæisk Politik.

Når (eller hvis) Lissabon-traktaten ratificeres,
vil EU samtidig kunne handle med stor fornyet kraft på områder som inddæmning af kriminelle netværk, terrorbekæmpelse, asyl og immigrationspolitik, menneskehandel osv. Europa Domstolen vil få kompetence på alle disse
nye områder, og beskyttelsen af borgernes
grundlæggende rettigheder vil derfor også her
komme i stigende fokus. Det gør måske ikke
så meget for Danmark, der jo har et retsforbehold, men i det øjeblik det fjernes (eller
Siden EU’s ledere godkendte Charteret om
grundlæggende rettigheder i 2000 som politisk laves om), vil vores behandling af alt fra databeskyttelse over asylansøgere til minoritetsdokument, har det sorteret under justitskomgrupper blive noget EU systemet (herunder
missæren. Flere har imidlertid pointeret, at
beskyttelsen af borgernes fundamentale rettig- Domstolen) kan (og bør) have en kvalificeret
mening om. Desuden har vi som bekendt ikke
heder er alt for vigtigt til at blive overladt til
en justitskommissær, som måske i disse år – i en undtagelse for Charteret om grundlæggende rettigheder, som også vil kunne bruges som
terror og kriminalitetsbekæmpelsens navn –
løftestang af Domstolen indenfor stort set alle
vil være mere optaget af at indskrænke end
EU relaterede områder. Der er naturligvis intet
beskytte borgernes rettigheder.
problem, så længe vi lever op til Charteret.
Barroso har derfor taget konsekvensen og
Men vi må nok se i øjnene, at der kan opstå
oprettet en særskilt post på menneskerettighedsområdet. Det interessante er nu, hvad en konflikter, og at en ny menneskerettighedsEU-kommissær for grundlæggende rettigheder kommissær i stigende grad vil kigge os over
skal beskæftige sig med? Såvel den nye kom- skuldrende og komme med kommentarer og
missær som grundrettighedsagenturet i Wien henstillinger. Mens visse i det danske establishment sikkert vil misbillige netop denne
(som blev oprettet i 2007) vil sandsynligvis
sidste del af pakken, så er den overvejende
interessere sig for alt lige fra spørgsmål om
databeskyttelse til migrantrettigheder. Andre holdning i medlemslandene, at en menneskeemner kunne være, hvordan medlemslandene rettighedskommissær skal hilses velkommen.
behandler deres asylansøgere, minoritetsgrupFor at læse artiklen i sin fulde længde klik her.
per i al almindelighed, men også spørgsmål
om ligebehandling og antidiskrimination, som CEP-klummen skrives på skift af forskerne tilknyttet Cenhidtil har henhørt under reguleringen af det
ter for Europæisk Politik.
indre marked.
Spørgsmålet om sikringen af borgernes fundamentale rettigheder har været længe undervejs
i EU systemet. Mange har spurgt sig selv,
hvordan EU’s kompetencer har kunnet vokse
uden, at borgernes rettigheder samtidig blev
beskyttet på et niveau, der modsvarer det, der
findes i de nationale grundlove? Med Lissabon-traktaten – som irerne stemte ja til d. 2
oktober – er en sådan sikring på vej.

AKTIVITETER
Michelle Cini, internationalt
anerkendt EU-forsker, gæster
den 2. november Center for Europæisk Politik til et forskerseminar.

”Klimapolitik - dansk, europæisk, globalt” er titlen på en
ny bog, som Peter Nedergaard
har taget initiativ til. CEP inviterer i den forbindelse til bogudgivelsesseminar og reception fredag den 27. november kl. 13.1516.00.
Pris til bedste EU-speciale er et
nyt tiltag for at fremme interessen for Europaforskning på Institut for Statskundskab. Prisen
uddeles af Center for Europæisk
Politik sammen med en præmiesum på 1957 kr. Henvendelser
angående prisen rettes til Peter
Nedergaard på pne@ifs.ku.dk
eller tlf.nr.: 35 32 33 66.

CEP-FORSKERE
Styregruppen består af:
Marlene Wind, centerleder
Morten Kelstrup, vicecenterleder
Caroline Howard Grøn
Dorte Sindbjerg Martinsen
Jens Ladefoged Mortensen
Martin Marcussen
Noel Parker
Peter Nedergaard
Rebecca Adler-Nissen
Uffe Jakobsen

Kontakt Center for Europæisk Politik
Se vores hjemmeside www.cep.polsci.ku.dk for endnu flere informationer.
Studentermedhjælperne kan kontaktes på student.cep@gmail.com og tlf. 35 32 33 85.

Center for Europæisk Politik har
mange andre højtkvalificerede
forskere tilknyttet. Se en komplet liste på hjemmesiden.

Skriv direkte til centerleder Marlene Wind på mwi@ifs.ku.dk

CEP NYHEDSBREV udkommer 4 gange årligt og indeholder de seneste opdateringer om Europaforskningen på Institut for Statskundskab. Find
mange flere informationer på CEP’s hjemmeside: www.cep.polsci.ku.dk. Tilmeld/afmeld nyhedsbrevet med e-mail til: student.cep@gmail.com
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