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Vilken härlig sommar vi haft och nu drar hösten igång med en massa
spännande arrangemang. På tema miljö belyser vi det stora matsvinnet och
med anledning av det Europeiska kulturarvsåret har vi bjudit in professor
Tiina Pursiainen Rosenberg. I nyhetsbrevet får ni även lite lästips och
nyheter.
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

Minska matsvinnet
Varje person inom EU slänger cirka 173 kilo mat per år. Det
blir sammanlagt 88 miljoner ton. Målet för EU är att halvera
matsvinnet fram till 2030.
Vilka initiativ finns i Göteborg och vad kan du göra?
De 50 första bjuds på ”matsvinnsfika”.
Tisdag 4 september, kl. 18:00
Trappscenen på Stadsbiblioteket

Kulturlivet och friheten
i Europa
Det europeiska kulturarvsåret firas i år med
syfte att sprida kunskap om den mångfald vi
lever och berikas i, samt att stärka den
europeiska identiteten.
Tiina Pursiainen Rosenberg, professor i
teatervetenskap berättar om sin bok
Mästerregissören: När Ludvig Josephson tog
Europa till Sverige.
Föredraget teckentolkas.

Torsdag 20 september, kl. 18:00
Trappscenen, Stadsbiblioteket Göteborg

EU första halvåret 2018
Det är många diskussioner som förts och mycket som har hänt under det första halvåret 2018 inom EU.
Europaparlamentet har listat några brännande ämnen på sin webbsida. Klicka på dig vidare nedan och läs
mer.

Läs mer här

Praktisera i Europeiska kommissionen
Fram till den 31 augusti kan du som har en universitetsexamen, lägst kandidatexamen ansökan om praktik
i Europeiska kommissionen. En praktik inom EU är ett bra tillfälle att omsätta sina teoretiska kunskaper i
praktiken.

Läs mer här

Restprodukter blir
modeplagg
En stor mängd mat som produceras förädlas
innan det går till försäljning. Detta betyder även
att det blir en stor mängd avfall och
restprodukter. Till exempel under
vinproduktionen i Europa så slängs omkring 25
procent av druvvikten bort, såsom skinn och
kärnor. Istället för att kasta det så kan
restprodukterna användas till andra, nya
produkter. Av vindruvsskal har det gjorts
prototyper på kläder, skor och väskor i
"vinläder".

Förslag till nya EU-regler om
föräldrarledighet.
I Europa är det fler kvinnor än män som arbetar
deltid och ansvara för vård och omsorg i
hemmet. Sysselsättningsgraden för kvinnor var
förra året 66 procent, jämfört med 78 procent
för män. För dessa kvinnor innebär det avbrott
i karriären vilket leder till lönegap och skillnader
i pensionen.
I juli röstade parlamentets
sysselsättningsutskott om nya regler för att
främja jämställdhet och lika möjligheter mellan
män och kvinnor. Syftet är att öka andelen
kvinnor på arbetsmarknaden samt för att få fler
fäder att ta ut föräldraledigt.

Läs mer här
Läs mer här

Läs om historien
Här kommer två lästips på böcker som handlar
om historiska händelse och personer och båda
med beröringspunkter och spår vi ser än idag.
Ett jävla solsken: en biografi om Ester
Blenda Nordström av Fatima Bremmer.
Det första tipset är en biografi om en kvinna
som trotsade alla normer som begränsade
kvinnors liv i början av 1900talet. Hon var den
första undersökande journalisten som intog
olika roller för att undersöka hur det verkligen
var att leva som piga på en bondgård eller
emigrera som tredjeklasspassagerare till
Amerika. Vad var det som drev henne och vad
var det som fick henne att sluta?
Låna boken HÄR.
Svälten: hungeråren som formade Sverige
av Magnus Västerbro.
Ingen har gått miste om att det har varit en
extremt varm och torr sommar i år. Det andra
tipset knyter an till temat torka fast under en
annan tid då det inte blev riktigt lika varmt och
med andra ödesdigra konsekvenser. Svälten
skildrar enskilda människors livsöden i Sverige
18671869. Det är gripande historier om de
som blev kvar i Sverige och inte utvandrade
utan svalt.
Låna boken HÄR.

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
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