Europa Direkt ser till att EU
pratar västerbottniska
Har du frågor om Europa och EU? Då kan du vända dig direkt till Europa Direkt
Västerbotten för att få svar. Deras uppdrag är att öka kunskapen om EU och EU:s
verksamhet och visa hur Västerbotten och Norrland är lika mycket delar av EU
som Paris, Berlin och Bryssel.

– Det är en demokratisk rättighet för medborgarna att
kunna vända sig till en verksamhet, som på ett opartiskt
och enkelt sätt kan ge information om allas möjligheter att
till exempel arbeta, resa och bo i 26 andra länder i Europa,
säger Anders Svanborg, verksamhetsledare på Europa Direkt Västerbotten.

– Vanligast är en introduktion till vad EU är och gör, hur vi
ser på EU i Sverige och hur övriga Europa uppfattar samarbetet. Sverige har varit medlemmar i drygt femton år så jag
tycker det är viktigt att vi alla lär oss mer om hur Sverige
och Västerbotten påverkas av EU och hur vi kan påverka
EU, fortsätter han.

Europa Direkt Västerbottens tjänster är gratis att använda
och riktar sig till alla medborgare, organisationer, skolor
och företag i länet. Anders Svanborg träffar många olika
typer av grupper, från skolklasser och studiecirklar till
tjänstemän, politiker och föreningar i hela länet. En stor
del av verksamheten består av allmänna seminarier om
EU eller kring specifika politik- och verksamhetsområden
inom EU.

Europa Direkt Västerbotten lanserade under fjolåret en ny
webbplats som innehåller information och nyheter. Man
kan också ställa sina frågor via webben. I år fokuseras
verksamheten på Europaveckan 2010 och den europeiska
språkdagen 26 september.

– Mitt uppdrag är inte att berätta om hur bra eller dåligt EU
är. Mitt mål är att alla får mer kunskap om EU och ser vilka
möjligheter man har inom Europa. Det är ju också viktigt
att veta hur man kan påverka hur EU ska se ut i framtiden
och vilka frågor som man ska driva gemensamt, menar
Anders Svanborg.

– Skellefteå, Storuman, Vindeln eller Frostkåge är lika
mycket EU som Paris, Berlin och Bryssel. Därför är det
viktigt att det finns en regional kontakt som man kan vända
sig till vare sig man är EU-kritisk eller EU-positiv. Alla är
välkomna, avrundar Anders Svanborg.
Projektet finansieras av Skellefteå kommun, Region Västerbotten, landstinget i Västerbottens län, Umeå kommun
och EU-kommissionen.
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