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VETA MER OM EU
Nobels fredpris: Hur ska EU använda prispengarna?
Den
Europeiska
Unionen
har
bestämt
att
nobelpengarna ska gå till utbildning för barn i
konflikter. Prissumman är 8 miljoner svenska kronor.
Pengarna ska användas för att erbjuda grundläggande
utbildning till barn som har tvingats fly och lever i
flyktingläger till exempel vid den syriska gränsen, i
Ecuador och i den Demokratiska republiken Kongo. EU kommer att betala ut
pengarna genom bland andra Unicef, Rädda Barnen och Norska flyktingrådet.

TÄVLING: “The European Parliament:

Why should I care?”

organiseras av EPC (European Policy Centre)
VAD?

Berätta för oss varför Europaparlamentet är viktig för dig och varför du
kommer att rösta i EP-valet 2014.

HUR?

på ett kreativt, originellt och innovativt sett:
skriva, sjunga, måla, dansa, filma eller vad som
helst du tänker på.

VEM KAN VARA MED?

Ungdomar mellan 16 och 30 år från alla EU
medlemsländerna samt Kroatien

NÄR:

presentera din/er idé senast den 28 mars 2013

Mer information hittar du på: https://www.facebook.com/ep.competition
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VAD HÄNDER I VÅRT OMRÅDE?
Nya praktikanter på vårt kontor: Hugo och Edis
Hej!
Mitt namn är Hugo Dooley, jag går andra året på
Karlbergsgymnasiet
och
bor
i
Bengtsfors.
Jag
praktiserade på Europa Direkt Fyrbodal den 20 januari till
den 25 januari. Under min praktik har jag fått förbereda
en presentation om ungdomsarbetslöshet i EU och hur
man kan motverka problemet. Eftersom ungdomsarbetslösheten eventuellt kommer att drabba mig när jag
har tagit studenten så har det varit rätt intressant att
arbeta med.
Hej!
Jag heter Edis Saami. Jag är 19 år gammal
och jag kommer från Bulgarien. För 6 år
sedan var jag i Sverige på semester och då
tyckte jag mycket om landet. Efter jag flög
tillbaka till Bulgarien sa jag till mina föräldrar
att jag gärna skulle vilja studera i Sverige
när
jag
var
klar
med
min
gymnasieutbildning. Så för ett år sedan
flyttade min familj hit och efter 7 månader
flyttade jag också hit. Den enda sak som jag
inte tycker om med Sverige är att det är
ganska kallt.
Nu gör jag praktik på Europa Direkt Fyrbodal i Åmål i tre månader. Jag valde
Europa Direktkontoret för att jag ville lära mig mer om EU och Europeiska länder.
Jag har redan lärt mig mycket om EU och olika projekt, program såsom EVS, ESF,
Youth unemployment in the EU osv. En av mina uppgifter är att uppdatera Europa
direkts hemsida. Det är mycket intressant för mig för att i Bulgarien har jag
studerat Data/IT i fem år. Jag har också träffat många intressanta människor här.
En annan viktig sak för mig är att lära mig svenska. Jag tror att det är bra
erfarenhet för mig att jobba här.
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Mässa på Karlbergsgymnasiet
”Påverka din framtid” – så kallades en mässa som
ägde rum på Karlbergsgymnasiet i Åmål den 16 januari
2013 där vi informerade intresserade studenter om bl.a.
möjligheter att åka utomlands, jobba eller studera
utomlands etc.

EVS-information i Tibro
Den 21 januari ”lånade” Europa Direkt Skaraborg en av våra
EVS volontärer för att informera en grupp belgiska
studenter om Europeisk volontärtjänst. Gruppen från
Belgien deltog under en vecka i ett studentutbyte med
Fågelviksgymnasiet i Tibro. Under våren kommer även en
grupp studenter från det svenska gymnasiet att besöka
Belgien.

Avskedsfest
Nu var det dags igen för att säga ”Hej då” till fem av våra volontärer:

Arnaud, James, Denis, Isaac och Lisa.
Arnaud från Frankrike har varit här i ett halvår och tjänstgjorde som volontär på
Samverket precis som Denis och Isaac från Uganda. James, tredje killen från
Uganda, jobbade på Södra Skolan och även han var volontär i ett halvår. Lisa från
Österrike har varit volontär på Europa Direktkontoret i ett år.
Den 16 januari bjöd vi alla mentorer, arbetskamrater, deras lärare i svenska, andra
volontärer och vänner till en avskedsfest. Det blev en mycket lyckad och rolig kväll
även om några tårar föll.
Europa Direkt Fyrbodal
Nyhetsbrev från Europa Direkt
Fyrbodal ges ut en gång i månaden.
Vi som jobbar på Åmålskontoret är
Jan-Erik Lundin - verksamhetsansvarig
Anna Lundin - EU-handläggare
Kristin Günther – EU-handläggare
Adrienn Malik - projektassistent
Lisa Peter – EVS-volontär
Edis Saami - praktikant
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Förutom allmän information om EU,
är
kontorets
huvudinriktning:
ungdomar och företagare. Vi
verkar inom hela Fyrbodalsområdet.

