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Kära EU-intresserade,

Äntligen är hösten på ingång och med det följer
ett fullsmockat program från oss på Europa Direkt
Södertälje. 

Vi avslutade augusti med den sista i raden filmer
på temat Europeiska Ungdomsåret 2022, där
Karin Karlsbro från Liberalerna svarade på hur hon
arbetar för ett bättre EU för unga. Alla åtta filmer
finns på våra sociala medier och en
sammanställning av dem alla på vår hemsida för er
att dela.

Nu inleder vi september på samma tema, i form av
en demokratidag för ungdomarna på Hagabergs
folkhögskola inför valet. Där lyfter vi även vikten
av rösta med ett EU perspektiv. Ett webbinarium
på samma tema finns öppet att anmäla sig till. 

Den 14 september är det dags för Ursula von der
Leyen att hålla sitt årliga tal om tillståndet i
unionen. Efter talet följer en debatt i kammaren,
som utgör grunden för EU:s kommande arbete. Vi
träffar Per Wirtén och analyserar talet live.

Vi önskar er en septembermånad i demokratins anda!

MÅNADENS EVENEMANG

6 SEPTEMBER 18.30 - 20.30
"Rösta - med ett EU perspektiv"
Webbinarium via Zoom
Den 11 september 2022 är det
val till riksdag, kommun och
region i Sverige. Men
riksdagsvalet är också ett EU val.  
Den kommande regeringen
kommer att ha ansvar för
Sveriges ordförandeskap i EU
2023. Välkommen på ett
webbinarium på temat.

14 SEPTEMBER 15.00 - 15.30
"Vi kommenterar talet om
tillståndet i Unionen (SOTEU)
2022 med Per Wirtén"
Livesändning på facebook.

20 SEPTEMBER 7.30 - 8.30
"Frukostseminarium -
halvledarchip med Tekn Dr.
Thobjörn Ebefors"
Södertälje Science Park
Södertälje kommun har märkbart
känt av bristen på halvledarchip
under pandemin. Seminariet tar
avstamp i de intativ som lyftes i
2021 års State of the Union-tal.

Södertälje stadshus, Nyköpingsvägen 26, Södertälje

EU kommissionens ordförande
Ursula von der Leyen håller årligen ett tal om
tillståndet i unionen (SOTEU - state of the union)
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