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VETA MER OM EU
Kroatien medlem 1 juli
Efter 10 år av förhandlingar blir nu
Kroatien EU:s 28: e medlemsland. Nästa
vecka är det dags. En anledning till att
det tagit så lång tid att förhandla fram ett
medlemskap, är att EU ställt krav på att
Kroatien måste göra något åt den
utbredda korruptionen. En korruption
som verkat både inom det privata näringslivet såsom den offentliga sektorn. Idag
har Kroatien vidtagit de åtgärder som de behövt för att komma tillrätta med
problemet. Bland annat har de varit tvungna att säkerställa att åtalen och domarna
i landet är opartiska. http://euobserver.com/enlargement/119592

Stödet för EU minskar
Det svenska stödet för EU minskar. Idag är drygt 4 av 10
svenskar för ett medlemskap. Till skillnad från 2010 då
mer än hälften av svenskarna var för. Den ekonomiska
krisen har gjort att många tappar förtroendet för EU.
Trots den negativa trenden har antalet ungdomar under
30 år som vill att Sverige skall stanna kvar i EU ökat. http://www.euupplysningen.se/Sverige-i-EU/Sverige-i-EU-I-fokus/Stodet-for-EU-minskar/

Lettland redo att införa Euron
Den Europeiska kommissionen anser att Lettland är redo att
införa euron. Landet har uppnått en hållbar ekonomisk
situation, och kommissionen föreslår att rådet beslutar att
Lettland inför euron den 1 januari 2014. ”Lettland förväntas
var den ekonomi som växer snabbast i hela EU i år”, sade Olli
Rehn, kommissionens vice ordförande med ansvar för
ekonomiska och monetära frågor samt euron.
Läs mer på: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-500_sv.htm
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VAD HAR HÄNT I VÅRT OMRÅDE?
Studiebesök i Ukraina
Den 12-18 maj har en grupp politiker, tjänstemän och
ungdomar från Säffle och Åmål varit på studiebesök i
Ukraina. Under veckan har vi besökt olika institutioner som
jobbar med barn och ungdomar. Bl.a. var vi på ett terapicentrum för
funktionshindrade barn, ett dagis för synskadade barn, ett familjecenter, ett
ungdomshus och några skolor. Dessutom höll vi workshops och föreläsningar för de
anställda om hur vi jobbar med ungdomar på Bylunda fritidsgård, Säffle och
Samverket, Åmål.
Våra ungdomar fick möjligheten att träffa en grupp ukrainska ungdomar och prata
bl.a. om stereotyper, den svenska och den ukrainska kulturen, de gick på skattjakt
och gjorde olika lära-känna-lekar. Under en internationell kväll presenterade vi våra
kulturer för varandra genom bilder, dans och musik samt att de ukrainska
ungdomarna fick smaka på typisk svensk mat. Projektet finansieras med medel av
Sida.

ungdomsgruppen

Besök på det regionala
ungdomsparlamentet

Evgeny Klep, borgmästare i Gorlovka,
Yurii Vasylenko, Chief Secretary of
Horlivka Town Council och Gustav
Wennberg, KFs ordförande

Ansiktsmålning på Nationaldagen
Den 6 juni firades Nationaldagen utanför Kulturmagasinet
i Åmål. Många talare var inbjudna, kulturstipendiet
delades ut, stadsmusikkåren spelade och vi från Europa
Direkt var inbjudna att göra ansiktsmålning på barn och
ungdomar. Många svenska flaggor målades under dagen
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men det var även andra länders flaggor som smög sig in.
Sommaravslutning med ungdomspanelen
Den 11 juni anordnande vi vår årliga sommaravslutning på Hanebol i Åmål.
Inbjudna
var
EVS-volontärer,
ungdomspanelen
och
ensamkommande
flyktingungdomar. Det spelades brännboll, fotboll och kubb. Det bjöds även på
barbeque. Det var en fantastisk möjlighet att lära känna nya människor, både från
Sverige och från andra delar av världen.
Nästa möte med ungdomspanelen kommer att hållas i september 2013.

Sommarpiloterna
Den 19 juni besöktes Europa Direkt Fyrbodal av en grupp ungdomar som ingår i
projektet sommarpiloterna. Sommarpiloterna är en feriepraktik för unga som vill
vara med och påverka Åmåls ungdomsverksamhet genom olika aktiviteter.
Presentation hölls om kontorets verksamhet samt vad Europa Direkts
ungdomspanel gör.

Månadens intervju
Frida och Bastian i Sofia
Varför valde ni att åka ut som volontär?
Bastian: Jag ville pröva på något nytt och det var svårt att få jobb så jag sökte
som volontär. Jag kände att det skulle bli ett äventyr och ge mig nya erfarenheter.
Frida: Jag ville se mig om i världen och hjälpa människor, samtidigt kände jag att
jag behövde lite miljöombyte.
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Vad gjorde ni före EVS?
Bastian: Jag tog studenten förra sommaren, jag tänkte söka till universitetet men
kände mig inte riktigt beredd för det då.
Frida: Jag var arbetslös .
Vad jobbade ni med?
Bastian: Jobbade med döva barn i en dövskola. Ibland var vi i en vanlig skolklass
där det fanns endast några få barn som var döva.
Frida: Vi fick jobba med döva barn på en skola.
Hur är livet som volontär i Sofia, vad gjorde ni på fritiden?
Bastian: Det var trevligt. Jag träffade många av mina Bulgariska vänner.
Frida: Det har varit spännande, dock har det varit båda bra och dåligt men i
helheten så är vi ganska nöjda. Många andra hörande volontärer har varit
jättenyfikna och intresserade av att få lära sig teckenspråk, det blev en hel del
undervisning på ASL. På fritiden drog vi ut till andra städer, umgicks med döva
vänner.. vi var på lite olika köpcentrum eller ute på fika för det mesta.
Vilka skillnader mellan Sverige och Bulgarien upptäckte ni?
Bastian: Massor, t ex matkulturen och den sociala livsstilen. Den sociala delen är
mer påtaglig i Bulgarien än i Sverige. Man är mer rakt på sak i Sverige.
Frida: Bulgarien har en större fattigdom än vad Sverige har.
Vad är era planer för framtiden?
Bastian: Jag ska börja plugga på universitetet och läsa historia. Mitt mål är att bli
arkeolog.
Frida: Just nu har jag inga planer för framtiden förutom att hitta ett riktigt jobb.
Det kan vara gärna i Australien eller Finland, eller ja jag vet inte. Jag bara tar det
som kommer!
Europa Direkt Fyrbodal
Nyhetsbrev från Europa Direkt Fyrbodal ges ut en
gång i månaden.

Passar på att önska er
alla en trevlig
sommar!
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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.
4 Vi
verkar inom hela Fyrbodalsområdet.
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