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perspektiv? Det er EUfori rejst til Firenze for at undersøge.

Vi taler med Gianluca Sgueo om Italiens kun 156 år som forenet nation, og om hvordan "Gamification" og
"Participatory Budgeting" kunne bane vej for et mere inddragende EU.

Eufori er en podcastserie om identitet, nationalisme og fællesskab i den Europæiske Union. Vi rejser rundt i
Europa og undersøger medlemslandenes indgang til det fælleseuropæiske projekt. Vi taler med filosoffer,

økonomer, politiske tænkere, journalister og folk på gaden. I serien undersøger vi de konsekvenser
medlemskabet har for de enkelte lande; hvad er konflikterne og hvad er fordelene? Det ser vi på i et kulturelt,

historisk, politisk og mellemmenneskelig perspektiv. EUfori er støttet af Europa-Nævnet (2017).
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