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Maj 
 

 

Sköna maj är här och vi har inte bara våren att se fram emot 

utan även Europaparlamentsvalet den 26 maj. Därför vill vi 

påminna om paneldebatten om valet på Stadsbiblioteket 

nästa vecka. Dessutom har vi ytterligare tre arrangemang i 

regionen under maj månad, samt en utställning. Som vanligt 

bjuder vi även på lite lästips. 
  

https://newsletter.paloma.se/preview/?src=4
https://www.goteborg.se/europadirekt


 

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   
  

 

     

  

 

   

Du har en röst 
Vilka politiska sakfrågor är aktuella inför EU-valet och hur 
förhåller sig de politiska partierna till dessa? Hur ska EU angripa 
klimatförändringarna och migrationsfrågan? Hur ska EU:s 
framtid se ut? 
 
Alla svenska partier som är invalda i Europaparlamentet är 
inbjudna att debattera. 

Anmälda debattörer: 
Jakob Dalunde (MP) 
Stina Svensson (Fi) 
Linus Glanzelius (S) 
Said Abdu (L) 
Louise Grabo (C) 
Sarah Ullmark (M) 
Jöran Fagerlund (V) 
Martin Hallander (KD) 
Johan Nissinen (SD) 
 
De femtio första bjuds på kaffe/te och macka. 

Medarrangörer: Europeiska undomsförbundet Sverige, 
Ungdomsperspektivet, Utrikespolitiska föreningen i Göteborg 
och Angereds Ungdomsråd. 

Debatten teckenspråkstolkas. 

Måndag 29 april, kl. 18:00-19:30 
Trappscenen, Stadsbiblioteket, Göteborg 

https://www.goteborg.se/wps/portal/enhetssida/europa-direkt/!ut/p/z1/hY2xCsIwGISfJmv-v7YUcQtCAzWO0phFUolpIU1KGi349AacBMXb7u47DhRIUF4_RqvTGLx22Z9Vfak2HIu2Kg5cVDWyRvBjw_clnhC6f4DKNf4QQ2hBWRf69xXzfbm1oKK5mWgivcccDynNy44gwXVdqQ3BOkOvYSL4bTKEJYH8JGGe5FOYjr0ANLmSow!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


        

 
  
 

  

 

 

Arbeta i Europa 
 

Vill du vidga dina vyer och testa hur det är att jobba i Europa? Eller söker du ny inspiration för att 
utvecklas inom ditt yrkesområde? Du får veta dina rättigheter och handfasta råd kring EU:s fria rörlighet 
och konkreta tips på jobb. 

Medverkar gör Martin Karlsson från LO och European Employment Services (Eures) med gäster, 
ungdomar som provat att arbeta i Europa. Efter presentationen svarar Eures på dina frågor vid ett 
individuellt möte. Det är drop-in, så du behöver inte anmäla dig. 

Torsdag 9 maj, kl. 16-18 
Lilla scenen plan 1, Stadsbiblioteket, Göteborg 

 

     

 

 

         
  

 
  
 

  

 

Trött på sopor och 

plast? 

För 100 år sedan hade svenskarna 50 kilo avfall 
per år - idag har vi mer än 400 kilo. Det frestar på 
miljön. 

http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://newsletter.paloma.se/preview/?src=0
http://twitter.com/share?url=https://newsletter.paloma.se/preview/?src=0
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://newsletter.paloma.se/preview/?src=0
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://newsletter.paloma.se/preview/?src=0
http://twitter.com/share?url=https://newsletter.paloma.se/preview/?src=0
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://newsletter.paloma.se/preview/?src=0


 

Men går det att leva avfallsfritt? 
Ulrika "Avfallsfria Ada" Naezer har försökt. 
Under en månad antog hon utmaningen att leva 
helt avfallsfritt med undantag för matavfall. 
Kom och lyssna till hennes berättelse om hur hon 
fick hem maten utan förpackningar, stoppade 
strumpor och uppdaterade sin elektronik istället 
för att slänga. 

De femtio första bjuds på kaffe/te och macka. 

Torsdag 16 maj, kl. 18:00 
Hushållningssällskapet, Järnvägsgatan 18, 
Skara 

 
 

      

 

  
 

  

 

Med tåg genom 

Europa 
 

Under första halvåret 2018 såldes 30 procent fler 
interrailkort i Sverige jämfört med året innan. En 
tågresa genom Europa gör resan värd lika mycket 
som målet. Samtidigt är det ett klimarsmart 
alternativ till flyget. 

Anna W Thorbjörnsson, en av författarna till 
boken Med tåg genom Europa berättar om några 
av resmålen från boken. Hon kommer även ge 
handfasta tips på allt ifrån hur du packar smart till 
vilka appar och bokningssidor på nätet som är 
bäst för att planera resan. 

De femtio första bjuds på kaffe/te och macka. 

Tisdag 28 maj, kl. 18:00 
Trappscenen, Stadsbiblioteket, Göteborg 

 

  
 

  

 

 

  

 



 

Europaveckan 
 

Varje år sedan 1986 firas gemenskapen och bevarandet av freden i Europa. Det var den 9 maj 1950 som 
dåvarande franske utrikesministern Robert Schuman lade fram en plan författad av Jean Monnet, fransk 
utvecklingskommissionär. Deklarationen inleds med orden ”Världsfreden kan inte upprätthållas utan 
konstruktiva insatser mot hotande faror”. Det blev början till det som idag är Europeiska unionen. 

I samband med Europaveckan och fram till valdagen den 26 maj kommer Europa Direkt Göteborgsregionen 
ha en utställning vid entrén på Stadsbiblioteket Göteborg. 
  

 

Läs mer här   
   

 

 

  

 

 

Boktips 
 

Tågsemester heter boken som tillkom efter ett 
samarbete med facebookgruppen med samma 
namn. Gruppen bildades av 
hållbarhetsforskaren Susanna Elfors, KTH. Hon 
är en av bokens redaktörer och har skrivit 
förordet. Boken består av 25 inspirerande 
reseberättelser och ett faktakapitel av Per J 
Andersson, redaktör på Vagabond. 

Läs en intervju i KTH Magasin med 
initativtagaren Susanna Elfors. LÄNK 

 
  

  

 

Kvinnor på ett tåg av Anita Nair är berättelsen 
om Akhila, en medelålders ensamstående kvinna 
som delar tågkupén med fem andra kvinnor i en 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_sv
https://www.kthmagazine.se/artiklar/semestra-med-tag


 

 

 

 

   

så kallad damkupé. Under resan genom Indien 
berättar de sanningar om sig och sina liv. De har 
aldrig träffats förut men nu ligger de där i var sin 
sovslaf, nära varandra och vaggas till sömns. 
Genom berättelserna om kvinnornas vardagsliv 
diskuterar Nasir allt från kastsystem, sexualitet, 
inrikespolitik till mat. Utifrån ett kvinnligt perspektiv 
tar hon upp många tunga ämnen och ger även en 
bild av den indiske mannen som inte alltid är så 
smickrande, men som avväpnas med humor. En 
mycket läsvärd bok som passar bra till exempel 
under en tågresa. 

  

 

 

Au pair av Cecilia Hansson 

Cecilia Hansson kallar sig själv för central-
europanörd. Hansson har skrivet ett au-pair 
äventyr på vacker prosa. Det är 90-tal och staden 
är Wien. Det nittonåriga jaget kommer till Österrike 
genom en au pair-förmedling där parollen är ”Lära 
för livet”. Hanssons yngre alter-ego får verkligen 
lära sig både det ena och det andra i sin nya roll. 
Hon placeras i flera olika familjer, en neurotisk och 
intellektuell och en annan eko-och hippiemiljö, 
mycket olik hennes egna småstadsbakgrund i 
Norrland. Nostalgisk, vemodig och rolig bok om 
kulturupplevelser i mittersta Europa på 90-talet. 

  
 

 



 

  
 

  

 

Nyheter i korthet 
 

 

 

Debatt om nya upphovsrätten 
Katarina Areskoug 
Mascarenhas, 
chef för EU-kommissionens 
representation i Sverige, skriver 
om varför EU behöver den nya 
upphovsrätten. 

  

 
 
 
 
  

 

Läs mer här   

   

Plastförbud 
Europaparlamentet har godkänt 
EU-kommissionens förslag om 
förbud på 10 plastprodukter i 
engångsplast. Det handlar bland 
annat om föremål såsom sugrör 
och bestick, som från och med 
2021 inte längre ska få tillverkas i 
plast. 

 
 
 
 
  

 

Läs mer här   

   

Dela, byta låna... 
I Göteborg finns sedan 2016 
den digitala Smarta kartan som 
visar delningsinitiativ i staden. 
Nu släpps en uppdaterad 
version av kartan, bland annat 
finns den nu översatt till 
engelska. Det finns numer även 
möjlighet för andra kommuner 
att göra sin egen version av 
Smarta kartan. 
Sjuhäradsregionen och Malmö 
stad är redan igång och 
utkommer med egna kartor 
senare i år. 

 

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 EU-valet 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   
   

 

https://www.di.se/debatt/darfor-behover-eu-den-nya-upphovsratten/
https://twitter.com/EC_StockholmRep/status/1111283399841308673
https://smartakartan.se/
http://www.mynewsdesk.com/se/goteborgsstad/pressreleases/smarta-kartan-2-punkt-0-visar-vaegen-till-delningsekonomi-i-goeteborg-2853846
https://www.thistimeimvoting.eu/sv


 

  

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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