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Följ oss i sociala medier: 

Unikt för i år: två konferenser i en! För artonde året i 

rad anordnas Västsvenska EU-konferensen, i år 

tillsammans med Småland-Blekinge-Hallands 

Europaforum som arrangeras för fjärde året i rad! 

Konferensen är en mötesplats för kollegor och 

beslutsfattare som arbetar för lokal och regional 

utveckling utifrån ett europeiskt perspektiv. Årets 

tema: ”Ett nytt Europa – nya möjligheter att jobba 

tillsammans” Programmet belyser aktuella EU-

frågor, den framtida sammanhållningspolitiken 2021

-2027 samt hur EU stödjer samspelet mellan stad 

och land för en hållbar utveckling. Boka in datumen 

i din kalender redan nu!  

Inbjudan och program kommer under maj/juni. 

Save the date!  
Västsvenska EU-konferensen  
Falkenberg 24–25 september 2020 

Nyheter från Europa Direkt Södertälje 

Evenemang Det är inte alltid helt enkelt att förstå vad för europeiska institutioner som finns och hur de påverkar oss 
och våra rättigheter på hemmaplan. I den här lunchföreläsningen försöker vi oss på att reda ut vad som gäller när det 
kommer till EU och Europarådet. Men också hur det fungerar dem emellan och hur du som individ kan använda dig 
av dessa. Johanna Stephan, Europarätts och människorättsvetare och projektledare på Europa Direkt Södertälje 
kommer hålla i ett lunchseminarium på temat: Rättigheterna i Europa, hur fungerar det? Varmt välkomna! 
 
När: 26 mars, 12:00 - 13:00 Lunch börjar serveras kl: 11:30  
Var: Södertälje stadshus, sal Symfonin.  
Anmälan till: europadirekt@sodertalje.se senast den 20:e mars. Ange även eventuella allergier. Kostnadsfritt! 

Lunchföreläsning 
Rättigheterna i Europa- hur fungerar det? 

Evenemang Är du intresserad av Europafrågor? Då kan vi tipsa om årets 

omgång av Europaforum i Hässleholm! Europaforum startades 2003 av 

Lorenz Pucher som ett halvdagsseminarium. Sedan dess har forumet 

utvecklats för varje år och är nu Sveriges ledande mötesplats för 

Europafrågor. I år går forumet av stapeln den 18-19 maj i kulturhuset i 

Hässleholm! Mer information kommer läggas upp på Europaforums hemsida. 

Våren och EU:s gröna giv 

Europaforum Hässleholm, 18-19 maj  

Kära EU-intressent, våren är snart här och med det eventuellt en ny klimatlag. Lagförslaget innehåller 

EU:s mål om ett klimatneutralt samhälle 2050 utifrån den nya EU-kommissions riktlinjer om en ”Grön giv”. 

EU-ländernas samlade nettoutsläpp ska bli noll genom minskade utsläpp, investeringar i miljövänlig teknik 

och insatser för naturskydd. Klimatlagen ska se till att all EU-politik bidrar till målet och att alla sektorer i 

ekonomin och samhället tar sitt ansvar.  

Du kan själv följa lagstiftningsarbetet på EU-kommissionens hemsida.  
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