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VETA MER OM EU
Medborgardialog i Stockholm
Den 15 oktober är det dags för EU:s vice
ordförande Viviane Reding att komma till
Stockholm för att, tillsammans med EU-minister
Birgitta Ohlsson och Europaparlamentariker,
delta i ett samtal med dig som EU-medborgare.
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?
Anmälningen för att kunna delta vid dialogen stängde den 1 oktober men kan du
inte vara närvarande 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 EUmedborgare. Läs mer på:
http://ec.europa.eu/sverige/news/topics/events/20131015_cd_sv.htm.
MyVote2014
MyVote2014 är ett projekt som riktar sig till ungdomar
mellan 18-35 år. Det ska öka medvetenheten bland
ungdomar om valet till Europaparlamentet 2014 samt
att göra Europapolitiken enkel och tillgänglig.
Du har möjlighet att rösta på frågor som redan tagits
upp i Europaparlamentet och jämföra dina åsikter med
andra ungdomar samt se hur Europaparlamentet har
röstat i respektive fråga. I en frågesport kan du testa
dina kunskaper om EU och Europaparlamentet.
Du når sidan under http://www.myvote2014.eu/en/home.

VAD HAR HÄNT I VÅRT OMRÅDE?
EVS-information för Arena Ungdom
Den 30 september träffade vi ungdomar från Åmål som ingår i projektet Arena
Ungdom. Vi föreläste om deras möjligheter att arbeta, studera och praktisera
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utomlands. Dessutom berättade vi om programmet Europeisk volontärtjänst och
hur de kan gå till väga för att åka ut som volontär.
Forskarfredag
Den fjärde fredagen i september är utlyst som Researchers’ Night av EUkommissionen. Runt om i hela Europa erbjuds hundratals aktiviteter som ska visa
hur spännande och kul forskning är. Europa Direkt Fyrbodal var i år återigen
inbjudna att medverka under forskarfredagen på Karlstads universitet. Vi
bemannade ett bord där vi hade information om att arbeta, praktisera och studera
inom EU, om Europeisk volontärtjänst samt allmän EU-information. Dessutom
arrangerade vi en tävling för elever i åk 5-6 där de fick chansen att visa hur mycket
de vet om EU.

Samspel – projektutställning i Bengtsfors
Den 17 oktober 2013 kommer Leader Dalsland/Årjäng i samarbete med Dalslands
Turist AB och Dalslandskommunernas kommunalförbund och Europa Direkt
Fyrbodal att anordna en projektutställning på Bengtsfors stadsbibliotek.
Utställningen är för projekt i Dalsland/Årjäng som pågår eller avslutades under
2013 och ger en möjlighet till alla projekt att presentera sig för politiker,
tjänstemän och allmänheten.
Syftet med dagen är att uppmärksamma projekt som arbetsform och visa politiker,
tjänstemän och allmänheten hur, EU- och nationella medel kan användas för att
utveckla regionen och landsbygden. Vill du och ditt projekt vara med under
utställningen, hör av dig till info@samspelsdagen.se.
Europa Direkt Fyrbodal
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 - projektsamordnare
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Förutom allmän information om EU,
är kontorets huvudinriktning:
ungdomar och företagare. Vi
verkar inom hela Fyrbodalsområdet.
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