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Debatmøde om kriminalitet og terror 

   Er vi stadig med i Europol? - Ringsted 
                

Torsdag 18. maj kl. 19.00-20.30 
Hos AOF, Nørregade 8, 4100 Ringsted 

 

Kriminalitet og terror respekterer ikke grænser. Hvad er politiets muligheder? Hvordan sikres det, at 

EU's databaser ikke bruges til overvågning af borgerne?  

Mød Henning Bøgelund Hansen og Julia Ballaschk. 

Sikkerhed har høj politisk prioritet i EU efter en række terroran-

greb har ramt Europa. Samtidig er Danmarks mulighed for at 

deltage i Europol blevet svækket efter vi stemte nej til at afskaf-

fe retsforbeholdet.  

Bliv klogere på, hvad særaftalen betyder for Danmarks samar-

bejde med Europol og politiet i de øvrige EU-lande? Hør hvad 

Europol laver, om deres databaser, politiopgave og værktøjer.  

På mødet ser vi også nærmere på EU's tiltag og indsatser til at bekæmpe terror. Vi anlægger et kritisk blik 

på, om indsatserne er hensigtsmæssige, og hvad de betyder for friheds- og borgerrettigheder.  

Henning Bøgelund Hansen er tidligere chef for den danske afdeling i Europol. Han har desuden været an-
sat hos politiets rejsehold og Bagmandspolitiet, senest som operationel leder. På mødet sætter han fokus på 

Danmarks deltage i Europol, på sikkerhedstruslen i Europa aktuelt set og på Europols ressourcer og virke.  

Julia Ballaschk er EU-specialkonsulent for Folketinget. Med en baggrund som jurist har hun beskæftiget sig 
indgående med det strafferetslige samarbejde og sikkerhedspolitik i EU. På mødet vil hun fortælle om EU’s 

planer om en europæisk sikkerhedsunion og om, hvordan de nye tiltag vil påvirke Danmark. 

Ordstyreren på mødet er Caroline Bindslev, som er analytiker i DEO og projektansvarlig på den nye 
bog, "Sikkerhed i et åbent Europa?", som er den tredje bog i serien Samfundstanker. Bogen lanceres til mø-

det, hvor deltagere får et gratis eksemplar med hjem.  

Deltagelse: 50 kr., 20 kr. for studerende. 
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