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Kära EU-intresserade,

På sommaren gör sig EU-medborgarskapet sig verkligen påmint. Om du är EU-
medborgare behöver du inte visa ditt id-kort eller pass när du reser mellan två
Schengenländer och många av oss är noga med att packa det Europeiska
sjukförsäkringskortet om vi mot förmodan skulle bli sjuka på resan. Väl på plats i ett
annat EU-land kan vi glädjas åt gratis Wi-Fi samt fria samtal och sms när vi vill
kommunicera med våra nära och kära. 

Besöker du en badstrand är alla vatten testade enligt EU standard och kanske noterar
du att det inte finns några sugrör i plast slängda i sanden, eftersom de enligt EU
direktiv inte får säljas. Och även om det Europeiska mästerskapet i fotboll inte bara
innefattar EU-länder, har det minst sagt skapat en gränsöverskridande glädje och
gemenskap i sommarvärmen.

Det finns många anledningar att verkligen åtnjuta sina förmåner som EU medborgare
och faktum är att stödet för EU ökar bland allmänheten. En viktig faktor är det
fredsfrämjande arbetet, där opinionsundersökningen Eurobarometer visar att
Rysslands anfallskrig mot Ukraina har stärkt allmänhetens stöd för EU. 75 procent av
de svarande i Sverige ser positivt på EU samarbetet. En detaljerad redovisning av
resultatet och undersökningen finns att tillgå via Eurobarometer som samlar
Europaparlementet opinionsundersökningar.

En fortsatt fin sommar önskar vi er. Njut av Södertäljes badvatten som är godkända
enligt EU-krav. 

AKTUELLT:

NYHET! INFORMATION FÖR
LÄRARE OCH ELEVER VIA
EUROPA DIREKT SÖDERTÄLJES
WEBBPLATS
En ny informationsportal för
lärare och elever har publicerats
på vår webbplats i samarbete
med Utbildningskontoret på
Södertälje kommun. Här finns
särskilt utvald EU information för
dig som är lärare eller elev i form
av länkar till videoklipp, digitala
föreläsningar och material till
övningar och lektioner.

EUROPEISKA UNGDOMSÅRET
2022
Europa Direkt Södertälje
intervjuar svenska
Europaparlamentariker på temat
ung i EU. "Hur påverkar den
politik du bedriver i EU unga?"
Resultatet syns på vår
facebooksida under v. 33-34
(NYTT DATUM - tidigare
planerat i juli)

Höstens aktiviteter presenteras löpande. 

Södertälje stadshus, Nyköpingsvägen 26, Södertälje

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2792
https://sverigesradio.se/artikel/bra-badvatten-i-sodertalje-de-ar-godkanda-enligt-eu-krav
http://instagram.com/edicsodertalje
https://www.facebook.com/EuropaDirektSodertalje/
https://mobile.twitter.com/edicsodertalje
https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/for-medborgare/Europa-Direkt-Sodertalje/
https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/for-medborgare/Europa-Direkt-Sodertalje/eu-for-larare-och-elever/

