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Retsstaten, demokrati og grundlæggende 
rettigheder – i fællesskab nogle af de 
grundlæggende værdier som EU bygger på – 
bliver i øjeblikket truet, hovedsageligt i det 
centrale og østlige Europa men også på tværs 
af EU og i nabolandene. 
Dette går lige fra trusler mod et uafhængigt 
retsvæsen til mundkurvslove der ønsker at tie 
og disciplinere de regeringskritiske medlem-
mer af retsvæsenet; og gennem sådan udhul-
ing af magtfordelingen til begrænsninger på 
ytringsfriheden bliver de mest centrale 
elementer af liberale demokratier bragt i fare. 
Den nuværende pandemi har vækket bekym-
ringer om retsstatens tilstand, dens kompatibi-
litet med kriseforanstaltninger og tilbagegan-
gen af de europæiske værdier såsom ligestill-
ing, demokrati, individuelle rettigheder og 
aktivt medborgerskab. 

CRoLEV er et nyt Jean Monnet Center of 
Excellence finansieret af EU gennem 
Erasmus+-programmet 2021-27, herunder Jean 
Monnet Actions i årene 2022-2025. CRoLEV har til 
formål at (i) udforske tilstanden af den nuværen-
de retsstat indenfor EU og i nabolandene 
gennem empirisk forskning; (ii) undersøge 
tilbagegangen af retsstaten og EU’s værdier i 
krisetider; (iii) vurdere de mekanismer som er 
tilgængelige på EU-niveau for at sikre de 
europæiske værdier og beskyttelsen af retsstat-
en; og (iv) formidle forskningsinformeret under-
visning som er designet til at nå ud til både 
forskere, studerende og fagpersoner, men også 
unge mennesker og den civile befolkning i 
Cypern og resten af Europa. CRoLEV ønsker at 
skabe bevidsthed omkring skrøbeligheden ved 
retsstaten og værdier hertil i krisetider, således for 
at give anledning til at værne om disse. 

I forbindelse med projektet vil der blive organ-
iseret en række aktiviteter, herunder offentlige 
forelæsninger og intensive kurser af verdens-
førende eksperter omkring retsstaten. 
Derudover vil CRoLEV skabe samt vedligehol-
de et interaktivt dashboard og et indeks der 
skal hjælpe med at spore tilstanden af retsstat-
en og de europæiske værdier i Cypern såvel 
som i andre lande. Ved at sprede projektets 
forskningsresultater i Cypern, nærtliggende 
lande og andre partnerinstitutioner vil centret 
kunne forstærke europæiske studier indenfor 
den østlige middelhavsregion og i det 
hinsides. Projektets anbefalinger vil også have 
værdi for både EU og medlemslandenes 
myndigheder såvel som for internationale 
aktører inden- og udenfor EU. 
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Du kan finde yderligere oplysninger om CRoLEV og få løbende opdateringer omkring centrets aktiviteter og begivenheder gennem vores hjemmeside: 
www.crolev.eu og ved at abonnere på vores mailingliste. Følg os på Twitter under @CRoLEV_Centre og på Facebook under Centre for the Rule of Law 
and European Values – CRoLEV.

Du kan også kontakte os på crolev@uclancyprus.ac.cy 
Projektnummer: 101047752 

Ansvarsfraskrivelse:
Medfinansieret af Den Europæiske Union. De udtrykte synspunkter og holdninger tilhører dog udelukkende 
forfatterne og afspejler ikke nødvendigvis hverken de af Den Europæiske Union eller Europa-Kommissionen. 

Hverken Den Europæiske Union eller den bevilgende myndighed kan holdes til ansvar for disse. 

https://twitter.com/CRoLEV_Centre
https://www.facebook.com/CRoLEVcentre
https://www.facebook.com/CRoLEVcentre

