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VETA MER OM EU
Grekland är ordförande land i EU
Ordförandeskapet för EU:s ministerråd cirkulerar mellan
de 28 medlemsstaterna och växlas var sjätte månad. Det
följer ett stort ansvar med ordförandeskapet då
medlemsstaten ska vara ordförande vid möten i
Europeiska Unionens råd, se till att medlemsstaterna
arbetar i samklang med varandra, förhandla kompromisser om det behövs och
ständigt handla i hela EU:s intresse.
Den 1 januari 2014 har Grekland tagit över ordförandeskapet i EU:s råd. Arbetet
som Grekland kommer att göra har följande mål:
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öka tillväxt, sysselsättning och sammanhållning.
integrera euroområdet och säkra eurons stabilitet.
främja rörlighets- och migrationspolitik för att bidra till ökad tillväxt.
omformulera och ge EU:s havspolitik en ny start.

Dessutom vill man fokusera på att skapa arbetstillfällen och tillväxt för att hjälpa
EU:s ekonomi att ta sig ur recessionen.
Mer information om Greklands ordförandeskap hittar du här eller på den officiella
webbplatsen.
Lettland inför euron
Den 1 januari 2014 infördes euron i Lettland och det är nu 18 länder
och ca 333 miljoner människor i Europa som använder sig av samma
valuta. ECB:s ordförande Mario Drahgi säger att Lettland har förtjänat
sin plats som en integrerad del av ekonomiska och monetära unionen.
http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140101.sv.html

Mitt Val 2014 - få fler unga att rösta
Den 22 januari anordnade Ungdomsstyrelsen ett event för hur unga kan motiveras
att rösta. De lanserade även appen Mitt Val 2014 och webbplatsen mittval2014.eu
tillsammans med organisationen VoteWatch Europe. Där kan användarna prova att
teströsta och upptäcka sin politiska hemvist jämfört med EU:s parlamentariker.
Verktygen visar bland annat hur EU-parlamentarikerna verkligen röstar. Det går
även att teströsta via appen och upptäcka sin politiska hemvist i 15 frågor som rör
exempelvis kärnkraft, skatter, föräldraledighet och invandring.
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Mitt Val 2014 bygger på röstresultat från politikerna både i
Europaparlamentet och i Europeiska unionens råd. Syftet är
framför allt att nå unga upp till 35 år, som idag har lägre
valdeltagande än äldre både i nationella val och i val till EUparlamentet.
Appen
visar
också
olikheter
i
EUparlamentarikernas röstning samt användarna har möjlighet
att upptäcka skillnader mellan partierna.
Mer information om appen kan du hitta här:
http://www.ungdomsstyrelsen.se//mitt-val-2014-fa-fler-unga-att-rosta.

VAD HAR HÄNT I VÅRT OMRÅDE?
Politikertorg
Den 25 mars anordnar Karlbergsgymnasiet, Europa
Direkt Fyrbodal samt Åmåls kommun tillsammans ett
politikertorg på Karlbergsgymnasiet. De inbjudna är
lokal-, regional-, riksdagspolitiker samt kandidater
till Europaparlamentet från de partier som finns
representerade
i
Sveriges
Riksdag
och
Europaparlamentet. Då det i år är supervalår med
val
till
både
Europaparlamentet,
kommun-,
2009-års politikertorg
landsting-, och riksdagsval känns det extra viktigt att
nå ut med budskapet om vikten av att rösta. Politikerna kommer att få möta alla
skolans ca 500 elever varav hälften är förstagångsväljare.

Planeringsbesök inför ungdomsutbyte
Mellan den 24-26/2 kommer en ledare
och en ungdom från Malta, Italien,
Turkiet, Polen och Sverige att delta i
planeringsbesöket inför ungdomsutbytet
”the rights to be different” i april.
Deltagarna kommer att planera och diskutera kring de
teman som kommer att vara aktuella under utbytet och
presentera hur det ser ut i varje land. De kommer också få
en rundtur i Åmål för att bekanta sig med de olika lokalerna
som kommer att användas under utbytet.
Projektet finansieras av EU:s Ung och aktiv-program.
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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

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