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VETA MER OM EU
European Online Learning
Är du ung och vill upptäcka Europa och lära dig EU:s politik bättre? Gå då in på den
nya hemsidan: www.european-online-learning.eu. Hemsidan erbjuder:
– Möjlighet att tävla mot andra skolklasser i en frågetävling ”that’s Europe”
– Möjlighet att utforska Europaparlamentet och prata med parlamentariker
– Möjlighet att göra en resa genom tiden och upptäcka viktiga milstolpar i EU:s
historia.
– Lära dig mer om den finansiella krisen i Europa.

Den 11 februari lanserade EU-kommissionen tävlingen
”world you like”. Om du har ett klimatprojekt som du vill
visa upp eller vet någon annan som har det så kan du vara med att tävla.
Privatpersoner, entreprenörer, företag och offentliga och privata organisationer kan
alla vara med att tävla och skicka in inspirerande projekt för lägre utsläpp i EU. Tre
vinnare koras och får delta vid en prisceremoni i Köpenhamn. För mer information:
http://world-you-like.europa.eu/sv/intressanta-projekt/
Rådet enigt om en ny ungdomsgaranti
Europeiska Unionens råd nådde den 28 februari en politisk överenskommelse om
inrättandet av ett system för en ungdomsgaranti. Detta syftar till att säkerställa att
arbetslösa ungdomar snabbt erbjuds anställning eller utbildning. Alla unga under 25
år som förlorat sitt jobb eller inte hittat något arbete efter avslutad utbildning skall
erbjudas ett bra erbjudande gällande anställning, fortsatt utbildning, lärlings- eller
praktikplats inom fyra månader. Alla medlemsstater skall nu implementera de nya
systemen.

Helst ska

de nya

reglerna

gälla

från och med

januari 2014.

Ungdomsgarantin är ett svar på den allt högre ungdomsarbetslösheten i Europa.
Där ett ökat antal ungdomar är utan vare sig arbete, utbildning eller praktik.
http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/council-agrees-on-youthguarantee?lang=sv
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VAD HAR HÄNT I VÅRT OMRÅDE?
Europa Direkt Fyrbodal på European Job days i Karlstad
Torsdagen den 13 februari anordnade Eures tillsammans med
arbetsförmedlingen i Karlstad en European job days mässa.
Kontoret fick tidigare förfrågan om möjligheten att hålla i ett
informationspass om arbetssökandes möjligheter i Europa. Alla
besökare fick möjligheten att förse sig med viktig information om att
arbeta utomlands. Arbetsgivare fick information om hur de ska gå
tillväga om de vill rekrytera personal från ett annat land. Det
förmedlades lediga tjänster och konkreta praktiska råd. Arbetssökande
uppmuntrades att ta med sin CV medan arbetsgivare kunde se mässan som ett
tillfälle att sprida information om lediga jobb. Många ungdomar men även äldre
besökte vår monter med spännande frågor och funderingar.
Mässan var lyckad med cirka 1500 besökare under dagen.
EU-information på Lernia
Den 1 februari besökte Europa Direkt Fyrbodal Lernia i Säffle,
för att informera om kontorets verksamhet samt europeisk
volontärtjänst och andra möjligheter ut i Europa. Kontoret
berättade bland annat om hur man går tillväga för att ansöka
om att bli volontär och att det kan vara ett bra sätt för bla
arbetslösa mellan 18 och 30 år att få komma ut i Europa och skaffa sig erfarenhet
och upplevelser. Kursdeltagarna på Lernia verkade intresserade av detta och hade
många frågor. Lernia finns på cirka 90 orter och erbjuder tjänster inom bemanning,
utbildning, jobbcoachning och organisationsutveckling.
Informationspass för Arena Ungdom
Den 31 januari åkte vi till Bengtsfors för
att träffa ungdomar som ingår i projektet
Arena Ungdom. Vi föreläste om deras
möjligheter att jobba, plugga och
praktisera
utomlands.
Dessutom
berättade vi om programmet Europeisk
volontärtjänst och hur man går till väga för att åka ut som
volontär.
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Temadag i Uddevalla
Den 6 februari var Europa Direkt Fyrbodal inbjudna till en temadag om ”livet efter
gymnasiet” på gymnasieskolorna i Uddevalla. Tyngdpunkten för dagen var
fokuserad på ungdomars möjligheter till arbete, hur eleverna skulle gå tillväga när
de söker ett jobb, vad de ska tänka på etc men också vilka möjligheter som finns
för dem. Under 4 informationspass pratade Europa Direkt om sin verksamhet samt
vilka möjligheter att jobba, bo och studera utomlands. Volontären Anna berättade
om sina erfarenheter som volontär i Mellerud samt generellt om Europeisk volontär
tjänst.
Europa Direkt Fyrbodal på Rotary i Säffle
Europa Direkt Fyrbodal var den 25 februari inbjudna till Rotary i Säffle
för att prata om vår verksamhet. Information gavs om vad Europa
Direktnätverket är för något samt hur vi på vårt kontor arbetar samt vad
vi har för aktiviteter.
Europa Direkt Fyrbodal deltar i paneldebatt
Europa Direkt Fyrbodal har blivit inbjudna att medverka i en paneldebatt
på en konferens i Göteborg ” En underskattad rörelseEuropa Direkt Fyrbodal
Nyhetsbrev från Europa Direkt
en konferens om förutsättningarna för den internationella
Fyrbodal ges ut en gång i månaden.
rörligheten bland unga i Västra Götaland” Frågor som bland
Vi som jobbar på Åmålskontoret är
annat kommer att diskuteras är: Hur kan man satsa på eller öka
Anna Lundin verksamhetsansvarig
ungas möjligheter till internationell rörlighet? Och vilka
Kristin Günther - EU-handläggare
satsningar bör Västra Götaland vidta för att hjälpa ungdomar ut
Adrienn Malik - projektassistent
Edis Saami - praktikant
i Europa?

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