
 

CENTRUM FÖR EUROPAFORSKNING  
  

Seminariet arrangeras av CERGU. För hjälp med informationsspridningen tackar CERGU:  
  
     

 
 

 

EU:s INRE OCH YTTRE GRÄNSER I EN KONFLIKTFYLLD VÄRLD 
 
I Europaperspektiv 2023 diskuterar ledande svenska forskare och 
experter vad det innebär för EU:s inre och yttre gränser att unionen nu 
befinner sig i en omvärld som karaktäriseras av militär konflikt och 
växande strategiska spänningar. Det svenska ordförandeskapet i EU 
under första hälften av 2023 har en roll att spela i hur EU hanterar 
konsekvenserna av det geopolitiska skiftet på en rad områden. Dessa 
utmaningar innefattar utformningen av en fungerande gränspolitik, men 
också framväxten av en ny europeisk säkerhetsordning i kölvattnet av 
Rysslands invasion av Ukraina.  
 
Med utgångspunkt i aktuell forskning diskuterar bokens författare en 
rad viktiga utmaningar och frågor: Vad innebär det geopolitiska skiftet 
för EU:s energipolitik och för unionen som global handelsmakt? Kan EU 
upprätthålla sin förmåga att sprida normer bortom sina gränser? Hur 
har EU:s gränspolitik vuxit fram och hur hanteras spänningen mellan 
ambitionen om öppna inre gränser och alltmer strikt bevakning av de 
yttre gränserna? 

NÄR: Tisdagen den 21 februari, kl. 14.30–17.00 (fika 14.30–14.45)  
VAR: Hörsal Dragonen, Sprängkullsgatan 19, Göteborg direktsändning via Zoom 

ANMÄLAN: senast torsdagen den 16 februari via https://www.gu.se/europaforskning   
 
Obs! Seminariet är kostnadsfritt och anmälda deltagare får ett ex av boken! 

Moderator: Urban Strandberg, docent i statsvetenskap, föreståndare och medgrundare för International Youth 

Think Tank vid Lindholmen Science Park samt universitetslektor vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan 

vid Göteborgs universitet  

 

Inre marknadens gränser i och utanför EU 

Marja-Liisa Öberg, docent i EU-rätt, Lunds universitet 

Kommentator: Cecilia Malmström, Senior Research Fellow på  PIIE Peterson Institute for International Economics, 

tidigare ledamot i Europaparlamentet, EU-minister och EU- kommissionär 

EU:s normspridning i en konfliktfylld värld: En existentiell nödvändighet med förhinder? 

Ann-Kristin Jonasson, universitetslektor i statsvetenskap, Göteborgs universitet 

Kommentator: Adam Cwejman, politisk redaktör på Göteborgs-Posten 

EU:s ryska energiberoende: En kraft som splittrar eller enar unionen? 

Torbjörn Becker, föreståndare för SITE, Stockholm Institute of Transition Economics   

Kommentator: Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, Göteborgs universitet 

 

Panel: författarna och kommentatorerna besvarar frågor från publiken  

https://europaperspektiv.se/
http://www.snes.se/about-us/
https://www.gu.se/europaforskning

