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VETA MER OM EU
Ny ansökningsomgång till programmet Safer Internet
Just nu har programmet Safer Internet en ny utlysning som
speciellt riktar sig till projekt som avser att förbättra barns
säkerhet på Internet.
Själva programmet Safer Internet är till för att skapa en
säkrare användning av Internet. Här utbildas användaren,
speciellt barn och föräldrar, men man vill även bekämpa
olagligt innehåll och skadligt beteende på nätet.
2013 års ansökningsomgång avser tre olika typer av projekt.
För mer information se
http://www.westsweden.se/nyheter/nyhetsarkiv/alla-nyheter-2013/nyansoekningsomgaang-till-safer-internet/
Val till Europaparlamentet 2014
Nästa år är det dags för Europas medborgare att
gå till valurnorna för att rösta in nya ledamöter
till Europaparlamentet. I mitten av april
beslutades det att EU-parlamentsvalet skall hållas
den 22-25 maj. Till en början var det tänkt att
valet skulle hållas den 5-8 juni men har nu
flyttats. Detta för att man vill undvika att valet hamnar på 2014 års pingsthelg.
Genom att flytta fram valet hoppas EU-parlamentet att de nya ledamöterna kan få
mer tid på sig att förbereda sig inför det val av EU-kommissionens ordförande som
skall göras i juli 2014.
Man hoppas på ett högre valdeltagande i detta val. EU-kommissionen har därför
utfärdat en rekommendation till alla medlemsländer att de ska uppmuntra sina
nationella politiska partier att informera om vilket europeiskt parti de tillhör samt
vilken kandidat som de vill se på posten som kommissionens ordförande.
Viktigt att säga är dock att innan de nya valdatumen är helt fastställda måste hela
Europaparlamentet rösta för och sen måste europeiska rådet ge sitt godkännande.
Fortsatt ökad arbetslöshet i Europa
Arbetslösheten i Europa fortsätter att öka i Europa. I februari var drygt 26 miljoner
utan arbete. Bara på Cypern har arbetslösheten ökat med mer än 37 procent under
det senaste året. 1,8 miljoner européer har blivit av med sitt jobb . Genomsnittet i
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euroländerna är 12 procent. EU-kommissionen uppskattar att arbetslösheten
kommer att fortsätta att stiga inom eurozonen till 12,2 procent under 2013.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-02042013-AP/EN/302042013-AP-EN.PDF

VAD HAR HÄNT I VÅRT OMRÅDE?
Europa Direkt Fyrbodal besökte Omega
Under en förmiddag besökte Europa Direkt Fyrbodal
Omega på Kristinebergsskolan i Åmål. Temat för dagen
var EU och dess historia. Olika workshops sattes upp
där eleverna utefter förmåga
fick gissa euromynt, lista ut
vilken flagga som hörde till
vilket
land,
sätta
ihop
typiska monument för olika länder mm. Eleverna
imponerade stort med dess kunskap om Europa,
speciellt kunskapen om länders flaggor.
Invigning av Europa Direkt Sjuhärad
Den 12 april befann vi oss på invigning av ett nytt Europa
Direktkontor i Bollebygd. Europa Direkt Sjuhärads
huvuduppgift är att sprida information och kunskap om
EU samt att stimulera till debatt om EU-frågor som är av
betydelse för invånarna i Sjuhärad. Olika talare fanns på
plats under dagen, bland andra EU-parlamentarikern Olle
Ludvigsson (s), som bland annat pratade om hur
arbetslösheten i Europa ser ut idag och vad EU har på sin
agenda för att motverka den.
Internationell konferens- PAULE
Den 21-27 april stod Åmåls kommun värd för en
internationell konferenes om ungdomsarbetslöshet
”best practices of working against unemployment
in small towns in EU -PAULE”. Delegationer från
Åmåls och Melleruds vänorter i Bulgarien, Estland,
Italien, Litauen, Serbien och Tyskland deltog för att
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diskutera ungdomsarbetslöshet i våra olika regioner samt vilka åtgärder som finns i
varje kommun eller region. Studiebesök gjordes på utvecklingscentrum (AME) där
presentationer hölls om bland annat EU-projektet Arena ungdom, som just riktar
sig mot arbetslösa ungdomar. Under fredagen fick vi besök av EU-parlamentarikern
Olle Ludvigsson (s) som samtalade om ungdomsarbetslösheten ur ett EU-perspektiv
och vad EU kan göra för att motverka den.
Projektet finansieras av programmet ett Europa för medborgarna.
Studiebesök från Ukraina
Den 21-28 mars 2013 besökte en delegation från
Gorlovka, Ukraina Åmål inom ramen för det nystartade
ICLD-projektet ”Promoting Youth Participation”. Under
veckan gjorde de studiebesök på Huset, Bylunda
fritidsgård i Säffle, träffade representanter från
föreningslivet samt Samverket.
Mötet var ett uppstartsmöte inom ett tvåårigt projekt
tillsammans med Gorlovka. Projektet handlar om
Monica och Åsa berättar
ungdomars
inflytande,
hur
de
involverade om Samverket
organisationerna arbetar inom detta område samt hur
de kan arbeta för att förbättra dialogen mellan ungdomar, ungdomsorganisationer
och lokala myndigheter både i Gorlovka, Åmål och Säffle.
Projektet finansieras av ICLD (Internationellt centrum för lokal demokrati) som
förvaltar projektmedel från SIDA.
Praktikanter från Tyskland
Den 21 april kom två tyska tjejer till Åmål för att göra
sin yrkespraktik inom kommunen under fyra veckor.
Jennifer och Sina gör sin yrkesutbildning i Tyskland för
att bli kontorsassistent. Jennifer jobbar hos oss på Europa Direkt och Sina
praktiserar både på Utvecklingscentrum och på Europa Direkt.
Utbytet finansieras av EU-programmet Leonardo da
Europa Direkt Fyrbodal
Nyhetsbrev från Europa Direkt Fyrbodal ges ut en
Vinci som ger bl.a. stöd till elever inom
gång i månaden.
yrkesutbildning för att göra sin praktik i ett annat
Vi som jobbar på Åmålskontoret är
land i Europa.
Anna Lundin - verksamhetsansvarig
Kristin Günther - EU-handläggare
I nästa nyhetsbrev kommer Sina och Jennifer att
Adrienn Malik - projektassistent
Edis Saami - praktikant
skriva lite mer om sig själva och sina upplevelser i
Åmål och Sverige.
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