PRESSMEDDELANDE

EU-kommissionen på medborgarturné till Åmåls kommun
EU-kommissionen har inom sin europeiska medborgarturné ”EU i min stad” valt Åmål som den
enda svenska stad kommissionen besöker. Syftet med turnén är att uppmärksamma EU på
landsbygden. Tillsammans med Europa Direkt Fyrbodal har det arbetas fram två dagar, 3-4 maj,
fulla med aktiviteter som består av besök på skolor, EU-soppa, medborgardialog och mycket
annat.
Inför EU-valet 26 maj gör EU-kommissionen ett besöka Åmål där man tillsammans med Europa
Direkt Fyrbodal arbetat ihop två dagar fulla med aktiviteter, där temat för dagarna är en levande
landsbygd.
Fredag 3 maj
Under fredag 3 maj kommer representanter för EU-kommissionens representation i Sverige att
besöka en årskurs 3-klass på Rösparksskolan där man tillsammans med Europa Direkt Fyrbodal
kommer att anordna ett så kallat ”europarum”. Där kommer eleverna att få en kort presentation om
EU för att sedan uppdelade i grupper bland annat spela flaggmemory, flaggbingo och skriva vykort
på olika språk.
På Åmåls Stadshotell kommer det att hållas en lunchdiskussion öppen för allmänheten att delta.
Temat är en levande landsbygd-hållbarhet, miljö och landsbygd. Diskussioner kommer att föras om
den pågående reformen av EU:s jordbrukspolitik och andra aktuella EU-frågor med Carl-Johan
Lindén från EU-kommissionens generaldirektorat för jordbruk och LRF. Lunchdiskussionen som går
under benämningen EU-soppa kommer att modereras av Magnus Lindh som är professor i
Europastudier på Karlstads universitet.
På eftermiddagen kommer presschefen för EU-kommissionens representation i Sverige Johan Wullt
att besöka Karlbergsgymnasiet för att hålla en presentation om det kommande valet till
Europaparlamentet, vikten av att rösta samt vad som är på gång inom EU just nu.
Lördag 4 maj
Den 4 maj i samband med cykelns dag kommer ett ”EU-tält” att sättas upp vid MAK´s cykelservice,
där allmänheten ges möjlighet att diskutera EU-frågor med EU-kommissionen, Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Europa Direkt Fyrbodal samt Åmåls kommuns europeiska
volontärer. I tältet kommer det även att finnas information om det stundande EU-valet, information
om respektive organisation som medverkar samt ansiktsmålning för barn.
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Medborgardialog om EU 4 maj
Det är val till Europaparlamentet den 26 maj. Hur kan vi bidra till en levande landsbygd och öka
tillväxten samt skapa fler arbetstillfällen? På lördag 4 maj arrangeras en medborgardialog där
allmänheten kan ställa frågor och funderingar kring EU:s framtid. Medverkar i dialogen gör Johan
Wullt, presschef EU-kommissionens representation i Sverige, Ellen Gosdoum, chef för internationella
enheten på MUCF (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) och Michael Karlsson (S),
kommunalråd, Åmåls kommun. Temat för medborgardialogen är ” En levande landsbygd: Hur kan en
levande landsbygd skapa tillväxt och arbetstillfällen?
Hålltider fredag 3 maj
08:30 besök hos klass 3E Rösparksskolan, Läroverksgatan 18
11:30-13:30 EU-soppa och lunchdiskussion på Åmåls stadshotell, Kungsgatan 9 Åmål
13:30 Besök på Karlbergsgymnasiet, Lindgrensalen, Schölinsgatan 7 (huvudentrén)
Hålltider lördag 4 maj
10.00-12.00 aktiviteter vid EU-tält hos MAK´s cykelservice, Strandgatan 5
14.00-16.00 medborgardialog på Åmåls stadshotell, Kungsgatan 9
För ytterligare information:
Anna Lundin eller Holger Hastén
Telefon: 0532-170 20, 070-208 81 20
E-post: europadirekt@amal.se

