
Europa Direkt Göteborgsregionens nyhetsbrev Läs nyhetsbrevet i din webbläsare

Mars
Våren känns i luften och EUvalet närmar sig med stormsteg.

I detta nyhetsbrev informerar vi om en kurs för journalister gällande EU

bevakning och om några nyheter inför valet. Vi har dessutom årets första

föreläsning på temat Europas minoriteter som även månadens lästips

handlar om.

Om du vill veta mer eller om du har egna frågor och funderingar om Europa

och EU kan du ta kontakt via länken nedan.

Europa Direkt Göteborgsregionen

Europas minoriteter

Hur ser situationen ut för Europas minoriteter och vad kan och
bör EU göra för att värna deras intressen?

Ingmar Karlsson, f.d. diplomat och författare berättar om
minoritetsgrupper som alla har sin historia  om språk, kultur
och ställning i dagens moderna Europa.

De femtio första bjuds på kaffe/te och macka.

Tisdag 26 mars, kl. 18:00
Trappscenen på Stadsbiblioteket, Göteborg

Är du journalist och bevakar EUvalet?

Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Det val
som av många betraktas som ett ödesval för Europa. Brexit och
Viktor Orbán har ställt mycket på sin spets och frågan är hur
medborgarna i Europa kommer att rösta?

EUkommissionens presschef Johan Wullt erbjuder i samarbete
med Europa Direkt Göteborgsregionen in till en föreläsning
med journalisten Herman Melzer. Han kommer bland annat
prata om hur ni på bästa sätt gör EUbevakningen angelägen
och relevant för västsvensk publik.

Anmäl dig till karin.carlsson@ec.europa.eu, senast 11 mars.

Onsdag 20 mars kl. 13.0016.00
Stadsbiblioteket Göteborg. Samling i entrén.

Korta nyheter inför EU-valet
Riksdagen informerar

Riksdagen har utökat sin informationssida på webben med mer information om EUvalet 2019. Läs mer
HÄR.

Nio partier att välja mellan

Nio svenska partier ställer upp i EUvalet och 288 personer kandiderar till Europaparlamentet.
Europaportalen har listat alla. Läs mer HÄR.

Lästips
De små folkens historia: minoriteter i
Europa av Ingmar Karlsson
I Europa finns en mängd minoritetsgrupper som
många gånger lever mitt ibland oss och alla har
sin historia. I boken får vi läsa några av dessa
små gruppers spännande berättelser.
Författaren kallar grupperna i boken för
”Europas styvbarn”, det är alltså inte grupper
som har en autonom ställning i sitt hemland,
det är heller inte grupper som har en s.k.
”modernation” som tillvaratar deras intressen.
Boken blir på så vis en viktig påminnelse om
minoritetsfolkens existens och rätt till hemort.

Minoritetskulturer har på senare år fått ökad
uppmärksamhet, dels på grund av
digitaliseringen som har vänts från att ha varit
ett hot till att nu vara en möjlighet. Internet blir
ett redskap för kontakt med andra inom samma
folkslag, vilket möjliggör bland annat
språkundervisning. Internet men även EU:s
officiella motto som lyder ”Enhet i mångfald” har
varit en bidragande anledning för
minoritetsgrupper att kräva sin rätt.

I slutet av boken finns en förteckning av
youtubeklipp för den som veta mer.

För vad sorg och smärta av Thom Lundberg
I Thom Lundbergs debutroman tar berättelsen
sin början i det som kom att kallas för
”tattarkravallerna” i Jönköping 1948. Det var en
hetsjakt mot resandefolket, en av de värsta
raskravallerna i svensk historia.

Läsaren får följa Olof genom sin uppväxt från
det att familjen jagas bort från sitt hem i
Jönköping, tills det att familjen bosätter sig och
försöker försörja sig i det lilla halländska
samhället Siltebruk. Under berättelsens gång
nystas samtidigt familjens historia upp.

Det som gör boken speciell, men samtidigt
något svårläst, är de insprängda orden på
romani. Det är en mycket läsvärd och
tankeväckande bok om något som det tidigare
inte skrivits så mycket om på svenska.

Fyrtio dagar utan skugga av Olivier Truc
är en deckare som utspelar sig i Kautokeino,
det samiska området i Nordnorge.
Huvudpersonerna är poliserna Nina och
Klement som arbetar med ärenden som rör
rennäringen. En flera hundra år gammal samisk
trumma stjäls från ett museum under den
mörka periodens sista timmar. Dessutom hittas
en renägare mördad och man misstänker att
det finns en koppling mellan de båda
händelserna.

Berättelsen ger en inblick i de konflikter som
kan uppstå mellan majoritetssamhället och i
detta fall samerna. Miljön har en stor betydelse
med beskrivningar av ett kargt, mörkt och kallt
landskap.

Genus i Horisont 2020

Horisont 2020 är EUkommissionens program för
finansiellt stöd inom olika former av forsknings,
innovations och samarbetsprojekt. Målet är att
förvandla vetenskapliga framsteg till innovativa
produkter och nya affärsmöjligheter som sen
leder till jobb.

När programmet formades skrevs det in en
mängd olika aspekter att ta hänsyn till, bland
annat genus och jämställdhet. En utvärdering
som gjorts av en expertgrupp visar att satsningen
på genusforskning inte gett önskat resultat och
utvärderingen är också kritisk till hur frågan har
hanterats.

Läs mer om rapporten och en intervju med en av
experterna på genus.se.

Läs mer här

Europeiska arbetsmyndigheten, ELA

Europaparlamentet och rådet har kommit fram till
en preliminär överenskommelse om
kommissionens förslag om att inrätta en
europeisk arbetsmyndighet, Europeiska
arbetsmyndigheten (ELA). Syftet med ELA är att
hjälpa medlemsländerna att följa de EUlagar som
finns om den fria rörligheten genom att informera
om rättigheter och skyldigheter. Dessutom ska
myndigheten arbeta för att underlätta samarbetet
mellan medlemsländerna i frågor om
utstationering och sociala villkor vid arbete i
andra länder.

Läs mer här

Den här gången röstar jag
Den här gången röstar jag är en partipolitisk neutral kampanj för alla som vill vara med och öka
valdeltagandet till EUvalet den 26 maj 2019. Målet med kampanjen är att människor ska rösta och delta i
den demokratiska processen. Låter det intressant? Klicka dig vidare på länken nedan.

This time I'm voting

Om du vill veta mer eller om du har egna frågor och funderingar om

Europa och EU kan du ta kontakt via vår webbsida:

goteborg.se/europadirekt

Avregistrera dig från nyhetsbrevet

Postman
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Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Det val
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HÄR.
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Europaportalen har listat alla. Läs mer HÄR.
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I slutet av boken finns en förteckning av
youtubeklipp för den som veta mer.
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I Thom Lundbergs debutroman tar berättelsen
sin början i det som kom att kallas för
”tattarkravallerna” i Jönköping 1948. Det var en
hetsjakt mot resandefolket, en av de värsta
raskravallerna i svensk historia.

Läsaren får följa Olof genom sin uppväxt från
det att familjen jagas bort från sitt hem i
Jönköping, tills det att familjen bosätter sig och
försöker försörja sig i det lilla halländska
samhället Siltebruk. Under berättelsens gång
nystas samtidigt familjens historia upp.

Det som gör boken speciell, men samtidigt
något svårläst, är de insprängda orden på
romani. Det är en mycket läsvärd och
tankeväckande bok om något som det tidigare
inte skrivits så mycket om på svenska.

Fyrtio dagar utan skugga av Olivier Truc
är en deckare som utspelar sig i Kautokeino,
det samiska området i Nordnorge.
Huvudpersonerna är poliserna Nina och
Klement som arbetar med ärenden som rör
rennäringen. En flera hundra år gammal samisk
trumma stjäls från ett museum under den
mörka periodens sista timmar. Dessutom hittas
en renägare mördad och man misstänker att
det finns en koppling mellan de båda
händelserna.

Berättelsen ger en inblick i de konflikter som
kan uppstå mellan majoritetssamhället och i
detta fall samerna. Miljön har en stor betydelse
med beskrivningar av ett kargt, mörkt och kallt
landskap.

Genus i Horisont 2020

Horisont 2020 är EUkommissionens program för
finansiellt stöd inom olika former av forsknings,
innovations och samarbetsprojekt. Målet är att
förvandla vetenskapliga framsteg till innovativa
produkter och nya affärsmöjligheter som sen
leder till jobb.

När programmet formades skrevs det in en
mängd olika aspekter att ta hänsyn till, bland
annat genus och jämställdhet. En utvärdering
som gjorts av en expertgrupp visar att satsningen
på genusforskning inte gett önskat resultat och
utvärderingen är också kritisk till hur frågan har
hanterats.

Läs mer om rapporten och en intervju med en av
experterna på genus.se.

Läs mer här

Europeiska arbetsmyndigheten, ELA

Europaparlamentet och rådet har kommit fram till
en preliminär överenskommelse om
kommissionens förslag om att inrätta en
europeisk arbetsmyndighet, Europeiska
arbetsmyndigheten (ELA). Syftet med ELA är att
hjälpa medlemsländerna att följa de EUlagar som
finns om den fria rörligheten genom att informera
om rättigheter och skyldigheter. Dessutom ska
myndigheten arbeta för att underlätta samarbetet
mellan medlemsländerna i frågor om
utstationering och sociala villkor vid arbete i
andra länder.

Läs mer här

Den här gången röstar jag
Den här gången röstar jag är en partipolitisk neutral kampanj för alla som vill vara med och öka
valdeltagandet till EUvalet den 26 maj 2019. Målet med kampanjen är att människor ska rösta och delta i
den demokratiska processen. Låter det intressant? Klicka dig vidare på länken nedan.

This time I'm voting

Om du vill veta mer eller om du har egna frågor och funderingar om

Europa och EU kan du ta kontakt via vår webbsida:

goteborg.se/europadirekt

Avregistrera dig från nyhetsbrevet
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EUkommissionens presschef Johan Wullt erbjuder i samarbete
med Europa Direkt Göteborgsregionen in till en föreläsning
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HÄR.

Nio partier att välja mellan
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Europa av Ingmar Karlsson
I Europa finns en mängd minoritetsgrupper som
många gånger lever mitt ibland oss och alla har
sin historia. I boken får vi läsa några av dessa
små gruppers spännande berättelser.
Författaren kallar grupperna i boken för
”Europas styvbarn”, det är alltså inte grupper
som har en autonom ställning i sitt hemland,
det är heller inte grupper som har en s.k.
”modernation” som tillvaratar deras intressen.
Boken blir på så vis en viktig påminnelse om
minoritetsfolkens existens och rätt till hemort.

Minoritetskulturer har på senare år fått ökad
uppmärksamhet, dels på grund av
digitaliseringen som har vänts från att ha varit
ett hot till att nu vara en möjlighet. Internet blir
ett redskap för kontakt med andra inom samma
folkslag, vilket möjliggör bland annat
språkundervisning. Internet men även EU:s
officiella motto som lyder ”Enhet i mångfald” har
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I slutet av boken finns en förteckning av
youtubeklipp för den som veta mer.

För vad sorg och smärta av Thom Lundberg
I Thom Lundbergs debutroman tar berättelsen
sin början i det som kom att kallas för
”tattarkravallerna” i Jönköping 1948. Det var en
hetsjakt mot resandefolket, en av de värsta
raskravallerna i svensk historia.

Läsaren får följa Olof genom sin uppväxt från
det att familjen jagas bort från sitt hem i
Jönköping, tills det att familjen bosätter sig och
försöker försörja sig i det lilla halländska
samhället Siltebruk. Under berättelsens gång
nystas samtidigt familjens historia upp.

Det som gör boken speciell, men samtidigt
något svårläst, är de insprängda orden på
romani. Det är en mycket läsvärd och
tankeväckande bok om något som det tidigare
inte skrivits så mycket om på svenska.

Fyrtio dagar utan skugga av Olivier Truc
är en deckare som utspelar sig i Kautokeino,
det samiska området i Nordnorge.
Huvudpersonerna är poliserna Nina och
Klement som arbetar med ärenden som rör
rennäringen. En flera hundra år gammal samisk
trumma stjäls från ett museum under den
mörka periodens sista timmar. Dessutom hittas
en renägare mördad och man misstänker att
det finns en koppling mellan de båda
händelserna.

Berättelsen ger en inblick i de konflikter som
kan uppstå mellan majoritetssamhället och i
detta fall samerna. Miljön har en stor betydelse
med beskrivningar av ett kargt, mörkt och kallt
landskap.

Genus i Horisont 2020

Horisont 2020 är EUkommissionens program för
finansiellt stöd inom olika former av forsknings,
innovations och samarbetsprojekt. Målet är att
förvandla vetenskapliga framsteg till innovativa
produkter och nya affärsmöjligheter som sen
leder till jobb.

När programmet formades skrevs det in en
mängd olika aspekter att ta hänsyn till, bland
annat genus och jämställdhet. En utvärdering
som gjorts av en expertgrupp visar att satsningen
på genusforskning inte gett önskat resultat och
utvärderingen är också kritisk till hur frågan har
hanterats.

Läs mer om rapporten och en intervju med en av
experterna på genus.se.

Läs mer här

Europeiska arbetsmyndigheten, ELA

Europaparlamentet och rådet har kommit fram till
en preliminär överenskommelse om
kommissionens förslag om att inrätta en
europeisk arbetsmyndighet, Europeiska
arbetsmyndigheten (ELA). Syftet med ELA är att
hjälpa medlemsländerna att följa de EUlagar som
finns om den fria rörligheten genom att informera
om rättigheter och skyldigheter. Dessutom ska
myndigheten arbeta för att underlätta samarbetet
mellan medlemsländerna i frågor om
utstationering och sociala villkor vid arbete i
andra länder.

Läs mer här

Den här gången röstar jag
Den här gången röstar jag är en partipolitisk neutral kampanj för alla som vill vara med och öka
valdeltagandet till EUvalet den 26 maj 2019. Målet med kampanjen är att människor ska rösta och delta i
den demokratiska processen. Låter det intressant? Klicka dig vidare på länken nedan.

This time I'm voting

Om du vill veta mer eller om du har egna frågor och funderingar om

Europa och EU kan du ta kontakt via vår webbsida:

goteborg.se/europadirekt

Avregistrera dig från nyhetsbrevet

Postman

http://c.postmanmarketing.se/?q=005437670125
http://c.postmanmarketing.se/?q=005437670136
http://c.postmanmarketing.se/?q=005437670147
http://c.postmanmarketing.se/?q=005437670158
http://c.postmanmarketing.se/?q=005437670169


Europa Direkt Göteborgsregionens nyhetsbrev Läs nyhetsbrevet i din webbläsare

Mars
Våren känns i luften och EUvalet närmar sig med stormsteg.

I detta nyhetsbrev informerar vi om en kurs för journalister gällande EU

bevakning och om några nyheter inför valet. Vi har dessutom årets första

föreläsning på temat Europas minoriteter som även månadens lästips

handlar om.

Om du vill veta mer eller om du har egna frågor och funderingar om Europa

och EU kan du ta kontakt via länken nedan.

Europa Direkt Göteborgsregionen

Europas minoriteter

Hur ser situationen ut för Europas minoriteter och vad kan och
bör EU göra för att värna deras intressen?

Ingmar Karlsson, f.d. diplomat och författare berättar om
minoritetsgrupper som alla har sin historia  om språk, kultur
och ställning i dagens moderna Europa.

De femtio första bjuds på kaffe/te och macka.

Tisdag 26 mars, kl. 18:00
Trappscenen på Stadsbiblioteket, Göteborg

Är du journalist och bevakar EUvalet?

Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Det val
som av många betraktas som ett ödesval för Europa. Brexit och
Viktor Orbán har ställt mycket på sin spets och frågan är hur
medborgarna i Europa kommer att rösta?

EUkommissionens presschef Johan Wullt erbjuder i samarbete
med Europa Direkt Göteborgsregionen in till en föreläsning
med journalisten Herman Melzer. Han kommer bland annat
prata om hur ni på bästa sätt gör EUbevakningen angelägen
och relevant för västsvensk publik.

Anmäl dig till karin.carlsson@ec.europa.eu, senast 11 mars.

Onsdag 20 mars kl. 13.0016.00
Stadsbiblioteket Göteborg. Samling i entrén.

Korta nyheter inför EU-valet
Riksdagen informerar

Riksdagen har utökat sin informationssida på webben med mer information om EUvalet 2019. Läs mer
HÄR.

Nio partier att välja mellan

Nio svenska partier ställer upp i EUvalet och 288 personer kandiderar till Europaparlamentet.
Europaportalen har listat alla. Läs mer HÄR.

Lästips
De små folkens historia: minoriteter i
Europa av Ingmar Karlsson
I Europa finns en mängd minoritetsgrupper som
många gånger lever mitt ibland oss och alla har
sin historia. I boken får vi läsa några av dessa
små gruppers spännande berättelser.
Författaren kallar grupperna i boken för
”Europas styvbarn”, det är alltså inte grupper
som har en autonom ställning i sitt hemland,
det är heller inte grupper som har en s.k.
”modernation” som tillvaratar deras intressen.
Boken blir på så vis en viktig påminnelse om
minoritetsfolkens existens och rätt till hemort.

Minoritetskulturer har på senare år fått ökad
uppmärksamhet, dels på grund av
digitaliseringen som har vänts från att ha varit
ett hot till att nu vara en möjlighet. Internet blir
ett redskap för kontakt med andra inom samma
folkslag, vilket möjliggör bland annat
språkundervisning. Internet men även EU:s
officiella motto som lyder ”Enhet i mångfald” har
varit en bidragande anledning för
minoritetsgrupper att kräva sin rätt.

I slutet av boken finns en förteckning av
youtubeklipp för den som veta mer.

För vad sorg och smärta av Thom Lundberg
I Thom Lundbergs debutroman tar berättelsen
sin början i det som kom att kallas för
”tattarkravallerna” i Jönköping 1948. Det var en
hetsjakt mot resandefolket, en av de värsta
raskravallerna i svensk historia.

Läsaren får följa Olof genom sin uppväxt från
det att familjen jagas bort från sitt hem i
Jönköping, tills det att familjen bosätter sig och
försöker försörja sig i det lilla halländska
samhället Siltebruk. Under berättelsens gång
nystas samtidigt familjens historia upp.

Det som gör boken speciell, men samtidigt
något svårläst, är de insprängda orden på
romani. Det är en mycket läsvärd och
tankeväckande bok om något som det tidigare
inte skrivits så mycket om på svenska.

Fyrtio dagar utan skugga av Olivier Truc
är en deckare som utspelar sig i Kautokeino,
det samiska området i Nordnorge.
Huvudpersonerna är poliserna Nina och
Klement som arbetar med ärenden som rör
rennäringen. En flera hundra år gammal samisk
trumma stjäls från ett museum under den
mörka periodens sista timmar. Dessutom hittas
en renägare mördad och man misstänker att
det finns en koppling mellan de båda
händelserna.

Berättelsen ger en inblick i de konflikter som
kan uppstå mellan majoritetssamhället och i
detta fall samerna. Miljön har en stor betydelse
med beskrivningar av ett kargt, mörkt och kallt
landskap.

Genus i Horisont 2020

Horisont 2020 är EUkommissionens program för
finansiellt stöd inom olika former av forsknings,
innovations och samarbetsprojekt. Målet är att
förvandla vetenskapliga framsteg till innovativa
produkter och nya affärsmöjligheter som sen
leder till jobb.

När programmet formades skrevs det in en
mängd olika aspekter att ta hänsyn till, bland
annat genus och jämställdhet. En utvärdering
som gjorts av en expertgrupp visar att satsningen
på genusforskning inte gett önskat resultat och
utvärderingen är också kritisk till hur frågan har
hanterats.

Läs mer om rapporten och en intervju med en av
experterna på genus.se.

Läs mer här

Europeiska arbetsmyndigheten, ELA

Europaparlamentet och rådet har kommit fram till
en preliminär överenskommelse om
kommissionens förslag om att inrätta en
europeisk arbetsmyndighet, Europeiska
arbetsmyndigheten (ELA). Syftet med ELA är att
hjälpa medlemsländerna att följa de EUlagar som
finns om den fria rörligheten genom att informera
om rättigheter och skyldigheter. Dessutom ska
myndigheten arbeta för att underlätta samarbetet
mellan medlemsländerna i frågor om
utstationering och sociala villkor vid arbete i
andra länder.

Läs mer här

Den här gången röstar jag
Den här gången röstar jag är en partipolitisk neutral kampanj för alla som vill vara med och öka
valdeltagandet till EUvalet den 26 maj 2019. Målet med kampanjen är att människor ska rösta och delta i
den demokratiska processen. Låter det intressant? Klicka dig vidare på länken nedan.

This time I'm voting

Om du vill veta mer eller om du har egna frågor och funderingar om

Europa och EU kan du ta kontakt via vår webbsida:

goteborg.se/europadirekt

Avregistrera dig från nyhetsbrevet

Postman
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