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VETA MER OM EU
Litauen är ordförande land i EU
Sedan 1 juli 2013 innehar Litauen ordförandeskapet i EU:s
ministerråd. Det är första gången ett land från Baltikum är
ordförande
i
EU.
Prioriterade
områden
under
ordförandeskapet kommer att vara ekonomisk stabilitet,
tillväxt och jobb, energifrågor samt frihandelsavtalet med EU:s strategiska partners
USA,
Kanada
och
Japan.
För
mer
information
gå
in
på:
http://www.regeringen.se/sb/d/15693/a/137525 eller http://www.eu2013.lt/en/.
Medborgardialog i Stockholm
2013 är Europaåret för medborgarna och EUkommissionen har mött EU-medborgarna i
många medborgardialoger runtom i Europa.
Huvudfrågan under medborgardialogerna är:
Vilket EU vill du leva i? EU:s vice ordförande
Viviane Reding kommer till Stockholm den 15
oktober för att delta i ett samtal tillsammans
med EU-minister Birgitta Ohlsson och Europaparlamentariker. Du som vill vara med
i Stockholm kan nu anmäla ditt intresse på webbplatsen: http://www.md.eukommissionen.se/. Kan du inte delta på plats har du möjlighet att titta på
webbsändningen eller delta via sociala medier. Syftet med dessa möten är att
främja en dialog och debatt om bl.a. EU:s framtid och om de rättigheter och
möjligheter vi har som EU-medborgare. Läs mer på:
http://ec.europa.eu/sverige/news/topics/events/20131015_cd_sv.htm.
Fototävling ”EU i min region”
EU-kommissionens
Generaldirektorat
för
regionalpolitik (DG-Regio) anordnar en fototävling
som ska lyfta fram det arbete som görs i EU:s olika
regioner och vilken skillnad dessa projekt gör. Ta en
bild av ett projekt i din region som får EU-stöd och
dela den på kommissionens facebooksida (se länk nedan). Sista datumet att skicka
in ditt bidrag är 23 augusti 2013 kl. 12 (CEST). Vinnaren får en resa till Bryssel
samt 1000€ att spendera på fotoutrustning.
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För att få mer information och för att delta i tävlingen gå in
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573.

på:

Vinn en språkresa
Den 26 september varje år firas den Europeiska
språkdagen runtom i Europa. I samband med detta
anordnas en uppsatstävling som är öppet för alla
från åk 7 i grundskolan till åk 3 på gymnasiet. Du
ska skriva en uppsats med titeln ”Mitt bästa
språkminne”. Uppsatsen ska vara på ett av
Europas språk förutom svenska och engelska och handla om när det är bra att
kunna ett främmande språk. Uppsatsen får gärna illustreras med en bild. Bidraget
skickas in senast den 16 september 2013 till sprakdagen@stockholm.goethe.org.
Förstapriset är en språkresa utomlands. För mer information om tävlingen gå in på:
http://sprakdagen.nu/

VAD HAR HÄNT I VÅRT OMRÅDE?
Sommarskolan på besök
Den 11 och 24 juli fick vi besök av en grupp ensamkommande
flyktingsungdomar, som deltar i sommarskolan och som gör
studiebesök på olika företag, institutioner och organisationer
runtom i kommunen.
Vi berättade om vår verksamhet, allmänt om EU samt vilka möjligheter det finns för
ungdomar att praktisera, arbeta, studera eller göra volontärtjänst utomlands. Vi
genomförde några interaktiva övningar och i en frågesport kunde ungdomarna visa
upp vad de hade lärt sig om EU.
Europa Direkt Fyrbodal
Två praktikanter till Ukraina sökes
Åmåls kommun söker två ungdomar som vill göra en 3månaders praktik i Gorlovka, Ukraina under september –
november 2013. Ungdomarna kommer att jobba på bl.a.
en familjecentral med barn, ungdomar och utsatta
familjer. Praktiken äger rum inom ramen för ICLDprojektet som Åmåls och Säffle kommun har tillsammans
med staden Gorlovka, Ukraina. Är du intresserad eller vill
ha mer information hör av dig till oss senast 5 augusti.
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Nyhetsbrev från Europa Direkt Fyrbodal ges ut en
gång i månaden.
Vi som jobbar på Åmålskontoret är
Anna Lundin - verksamhetsansvarig
Kristin Günther - EU-handläggare
Adrienn Malik - projektassistent
Edis Saami – praktikant
Kate Ljudeckaja - praktikant

Förutom allmän information om EU, är kontorets
huvudinriktning: ungdomar och företagare. Vi
verkar inom hela Fyrbodalsområdet.
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