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VETA MER OM EU
EU:s vice ordförande till Sverige – Alla
medborgare bjuds in till dialog 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, tillsammans med EU-minister Birgitta Ohlsson
och Europaparlamentariker, delta i ett samtal med dig som EU-medborgare.
Du som vill vara med i Stockholm kan nu anmäla ditt intresse på webbplatsen:
http://www.md.eu-kommissionen.se/. Alla medborgare som är intresserade kan
även delta genom sociala medier. Dessutom har vi (Europa Direkt Fyrbodal)
möjlighet att ta med oss 1-2 personer till Stockholm. Resan och boende
bekostas av EU-kommissionen i Sverige.
Är du intresserad av att följa med oss till Stockholms Stadshus den 14-15
oktober och göra din röst hörd? Skicka en kort beskrivning (max 400
tecken) till oss om vilket EU du vill leva i och hur det enligt dig ska se ut i
framtiden!
Du kan skicka den via post till:
Europa Direkt Fyrbodal
Kungsgatan 20
66231 Åmål
eller e-post till:
europadirekt@amal.se.
Brevet/e-posten måste vara Europa Direkt Fyrbodal tillhanda senast 13 september
2013 kl. 12:00. Juryn består av Anna Lundin, Kristin Günther, Adrienn Malik
(Europa Direkt Fyrbodal) och Carina Wrangberth (kommunikatör, Åmåls kommun).
Juryns beslut går inte att bestrida. Kollegor och familjemedlemmar till
jurymedlemmarna får inte delta.
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VAD HAR HÄNT I VÅRT OMRÅDE?
Sommarpiloterna
Under sommarlovets fyra första veckor deltog
ett dussintal Åmåls-ungdomar i feriepraktiken
Sommarpiloterna. Projektet, under ledning av
Anna Ekelund och Louice dela Cruz, är
finansierat av Leader Dalsland-Årjäng och
Åmåls kommun. Deltagarna fick möta en
mängd inspirerande föreläsare genom nya
teman för varje dag. Daniel Larsson från
Kulturföreningen Vidundret sparkade igång
första veckan med en föreläsning om
personligt
engagemang.
Ungdomarna
fick
möta
Bild: © Louice de la Cruz
hälsocoachen Victoria Warg för att diskutera eget
företagande och hälsa. Äventyraren Marcus Haraldsson ledde en workshop på temat
gränser. Ett studiebesök på Europa Direkts kontor i Åmål skedde också, där
ungdomarna fick lära sig mer om organisationen, om att åka ut i Europa som
volontär och om möjligheten att gå med i Europa Direkts ungdomspanel.
Under andra veckan var Maria Toledo och Krister Lindberg särskilt inbjudna för att
tillsammans med gruppen diskutera mänskliga rättigheter och sexuell läggning.
Praktikanterna fick också göra en stadsvandring i Åmål för att peka ut platser som
kan användas till arrangemang för ungdomar. Idéerna diskuterades sedan med
kommunalråd Michael Karlsson under en dag på stadshuset, samt med Sarah
Isgren från Avtryck och Stina Nilsson från Kultur Ungdom. Utifrån idéerna skapades
små projektgrupper för utformning av framtida ungdomsarrangemang i Åmål.
Syftet med projektet Sommarpiloterna är att skapa ett Åmål för de unga, genom
att väcka ett intresse för engagemang och en arrangemangslusta.
Möte på Gerlesborgskolan
Den 14 augusti träffade Europa Direkt Fyrbodal VD:n för Gerlesborgskolan i
Hamburgsund. Kontakt togs med oss då de var intresserade av att höra om skolans
möjligheter att göra EU-projekt och delta i internationella utbyten med andra
konstskolor.
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Samspel
Den 17 oktober kommer Leader Dalsland Årjäng
tillsammans
med
Dalslands
kommunernas
kommunalförbund, Dalslands Turist AB och Europa Direkt
Fyrbodal anordna Samspelsdagen för andra året i rad. Vi
kommer att organisera en projektutställning för nationella
och internationella projekt från Dalsland och Årjäng. Driver
du ett projekt och har lust att visa upp dig och ditt arbete?
Anmäl dig till europadirekt@amal.se senast 15 september 2013.
Under dagen har projekten möjlighet att presentera sig på scen, lyssna på
inspirerande föreläsningar och visa upp sitt arbete i en utställning. Utställningen
kommer att finnas kvar på biblioteket i Bengtsfors under en vecka.
Tyska praktikanter i Åmål
Den 17 augusti kom Anne och Tirza till Åmål för att göra en 3-veckors praktik. De
läser socialpedagogik på högskolan i Gunzenhausen. Sin praktik i Åmål gör de på
ett flertal platser i kommunen såsom på förskola , fritids samt på Rösparksskolan.
Målet med praktiken är att lära sig mer om hur vi arbetar med barn i Sverige men
också att få praktiska erfarenheter samt att jämföra det tyska och det svenska
systemet.
European Christmas Tree Decoration Exchange
Europa Direkt Llangollen från Wales genomför för 8:e gången ett projekt med
låg- och mellanstadieskolor i hela EU. Ett utbyte med andra skolor runtom i
Europa där de deltagande skolorna delas in i grupper med ca 30 partners från
olika länder. Eleverna får i uppgift att göra en typisk julgransdekoration för
just sitt land samt att göra en informationsbroschyr om hur de firar jul.
Informationen samt dekorationerna sprids sedan ut till alla skolor som är
med i projektet, vilket resulterar i att alla till slut får varsin
julgransdekoration från hela Europa.
Jobbar du på en låg- eller mellanstadieskola i Fyrbodal och vill delta i
projektet, hör av dig till oss så fort som möjligt, dock senast den 20
Europa Direkt Fyrbodal
Nyhetsbrev från Europa Direkt
Fyrbodal ges ut en gång i månaden.

september. Det är max 8 skolor från Fyrbodal som får
delta och det är först till kvarn som gäller.

Vi som jobbar på Åmålskontoret är
Anna Lundin verksamhetsansvarig
Kristin Günther - EU-handläggare
Adrienn Malik - projektassistent
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Förutom allmän information om EU,
är kontorets huvudinriktning:
ungdomar och företagare. Vi
verkar inom hela Fyrbodalsområdet.
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