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Hvem er Europa?
Hvordan er tilstanden i Europa og hvem består EU og Europa af efter årene med stor flygtningetilgang og efter et i skrivende stund eventuelt Brexit? Der er mange spørgsmål, der står åbne
for fremtidens Europa: Bliver det f.eks. Europa, der kommer til at gå foran med løsninger på
klodens store klimaudfordringer? Disse spørgsmål - og mange flere - vil vi i Ærø Folkeuniversitet forsøge at få svar på gennem foredragene i foråret 2020. Vi er så heldige, at vi har fået
nogle af Danmarks mest fremtrædende eksperter på området til at komme til Ærø, så glæd jer
til et fantastisk spændende program i foråret 2020.
Vi lægger naturligvis ud med vores gratis lagkagearrangement i januar.

Torsdag d. 16. januar 2020 kl. 19

Klimalagkage
Efterårets tema om klima og naturforhold afsluttes ved det første møde i forårssemesteret,
hvor lokale stemmer giver deres bidrag til oplysning om klima- og naturudviklingen på Ærø. I
pausen – mens man får kaffe og lagkage - orienteres der om Folkeuniversitetets virke på Ærø.
Der er gratis adgang.
Ærøskøbing Medborgerhus, Pilebækken 30, Ærøskøbing

Torsdag d. 23. januar 2020 kl. 19

Thomas Ubbesen

Flygtningene – folkevandring
med kurs mod os
Der er mindst 65 millioner flygtninge derude, tusinder kommer til hver dag, og en del af dem
kommer i vores retning. Politikerne og medierne giver os ganske vist det indtryk, at ”problemet er løst”, at man stort set har sat en stopper for folkevandringerne mod de rige lande
og dermed os selv. Men det er en illusion: Flygtningene fortsætter med at komme, og den
kendsgerning kommer til at definere, hvilken slags fremtid vi alle skal overleve i. Foredragsholderen beskriver de store sammenhænge bag de moderne folkevandringer – og sætter fokus
på, hvordan denne ustoppelige megatrend udfordrer os selv som individer og som samfund.
Thomas Ubbesen er journalist, har bl.a. for orientering på P1 dækket krigs- og flygtningekatastrofer på Balkan, i Mellemøsten, Afrika og Latinamerika og har i det sidste par år rejst
sammen med flygtningene hele vejen fra Syrien til asylcentrene i Danmark. Det er der bl.a.
kommet bogen ”Good Luck, Habibi – rejser i flygtningestrømmen” (Gyldendal, 2016) ud af,
men også en serie stærke oplevelser og refleksioner.
Ærøskøbing Medborgerhus, Pilebækken 30, Ærøskøbing

Lørdag d. 29. februar 2020 kl. 14

Rune Lykkeberg

Vesten mod Vesten
- fortællinger om det politiske opbrud fra efterkrigstiden
til Brexit og Trump
Hvordan kan det være, at Vesten, der har overvundet alle rivaler og præsteret frihed, fred,
lighed, velstand og fremskridt på et niveau, ingen havde regnet for muligt, er ved at tabe til sig
selv? Det har Rune Lykkeberg sat sig for at undersøge i bogen Vesten mod Vesten. Gennem
læsninger af ungdomsbøger som Harry Potter og The Hunger Games, romaner, film, musik
og idéhistorie fortæller Rune Lykkeberg den kulturhistorie, som er konteksten for det 21.
århundredes politiske konflikter i Vesten.
Rune Lykkeberg (f. 1974) har studeret filosofi og litteraturvidenskab ved Københavns Universitet. Han har tidligere udgivet de anmelderroste titler Kampen om sandhederne (2008) og
Alle har ret (2012) og har blandt andet modtaget Georg Brandes-prisen, Berlingske Journalisters Pris og Holbergmedaljen. Rune Lykkeberg er chefredaktør på Dagbladet Information.
Ærøskøbing Medborgerhus, Pilebækken 30, Ærøskøbing

Torsdag d. 19. marts 2020 kl. 19

Claus Grube

Hvad sker der i Europa?
I år markerer vi 100-året for Genforeningen og 75-året for 2. Verdenskrigs
afslutning. 75 år med forsoning og samarbejde i Europa; den længste
fredsperiode i vores historie. Men ser fremtiden lige så fredelig ud? Trump kritiserer EU, UK
går måske alene; verden omkring os bliver mere og mere urolig og uforudsigelig. Udfordringer
som klimabekæmpelse, migration, sikkerhed og
handelskonflikter kræver internationale svar. Kan EU levere varen, og hvad
er Danmarks rolle i den fremtidige internationale udvikling?
Claus Grube er cand.jur. og har gennem mange år været ansat i udenrigsministeriet bl.a. som
kontorchef i Europaafdelingen og senere afdelingschef. Han har desuden haft mange rådgiverstillinger, bl.a. ved den danske ambassade i Paris og to gange ved EU-repræsentationen i
Bruxelles. Han var således Danmarks stedfortrædende og faste repræsentant (ambassadør) ved
EU 2000-09 samt fra 2013 en årrække Danmarks ambassadør i London.
Ærøskøbing Medborgerhus, Pilebækken 30, Ærøskøbing

Lørdag d. 4. april 2020 kl. 14

Lykke Friis

1989 og Berlinmurens fald
- ”Hvad nu hvis”?
Mød de ukendte helte, der reddede Europa fra katastrofen

Sjældent har historien faret så hurtigt af sted som i 1989. Berlinmuren faldt, den kolde krig
blev afsluttet, og stribevis af central- og østeuropæiske lande sagde farvel til kommunismen.
Ofte indtraf der flere begivenheder samme dag, og da europæerne fejrede nytårsaften 1989/90
var Europa fundamentalt forandret. I dag 30 år efter er der en tendens til at se tilbage på
1989 som uundgåeligt. Muren måtte falde, og Central- og Østeuropa måtte blive frit. I dette
foredrag giver Lykke Friis et anderledes billede. 1989 var flere gange tæt på at lande i en katastrofe; og det var ofte helt ukendte helte som f.eks. Helmut Hackenberger og Harald Jäger, der
reddede Europa fra en såkaldt ”kinesisk løsning” med kampvogne som ved Den Himmelske
Fredsplads i juni 1989. Udover at se tilbage trækker Lykke Friis også de store linjer frem til
i dag. Hvorfor er meget af euforien i Central- og Østeuropa forsvundet? Og hvad blev der
af at teorien om, at 1989 også satte punktum i verdenshistorien? Lykke Friis er Tysklandskorrespondent for Berlingske og bosat i Berlin, tidligere prorektor på Københavns Universitet
samt tidligere minister.
Bregninge Sognegård, Øster Bregninge 59, Bregninge, 5970 Ærøskøbing

Torsdag d. 21. maj 2020 kl. 14

Marlene Wind

Hvor går Europa hen?

På baggrund af sin mangeårige forskning i Europæisk politik udlægger professor og Europaekspert Marlene Wind situationen i Europa. Hun inddrager perspektiver fra sin nyeste bog,
’Tribaliseringen af Europa - et forsvar for vores liberale værdier’, som udkommer i januar 2020
på Gyldendal.
Marlene Wind er kendt for sin EU-ekspertise fra flere store medier, hun er cand.scient.pol.,
professor i statskundskab og leder af Center for Europæisk Politik ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet og siden 2011 professor ved iCourts Centre of Excellence
ved Juridisk Fakultet - også København. Fra 2012-2015 var hun professor i offentlig ret ved
Oslo Universitet og i 2018-2019, professor ved Leuven Universitet I Belgien.
Marstal Søfartsmuseum, Prinsensgade 1, 5960 Marstal

Ærø Sommeruniversitet

Sommeruniversitet afholdes i 2020 fra 15.–18. juni i Ærøskøbing og ledes af
Gitte Duus og Henny Kvist.
Program udkommer primo 2020.
Der er ikke tilmelding til Folkeuniversitetets forelæsninger. Man møder op, erlægger 50 kr. i døren for
et stimulerende foredrag, en livlig diskussion samt kaffe og sødt.
Undtagelser: Klimalagkage d. 16. januar er gratis.

Folkeuniversitetets programkomité:
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