Europaveckan 2011
Europaveckan genomförs under vecka 19 och firar i år 10-års jubileum.
Syftet med Europaveckan är att synliggöra
Sverige i dagens Europa, lyfta fram vikten av
europeiskt samarbete och sätta fokus på
internationella frågor i Vänersborgs kommun.
Vi uppmärksammar Europaveckan med
seminarier och olika aktiviteter på Europatemat
riktade till Vänersborgarna och förtroendevalda
men även riktat till särskilda målgrupper såsom
privata företagare, ungdomar, jordbrukare,
funktionshindrade och
pensionärer.

Symbol för Europaveckan

Europadagen 9 maj
Kulmen för Europaveckan är Europadagen. Den dagen firas inom hela den
Europeiska Unionen till minne av Robert Schumann, dåvarande fransk
utrikesminister, som år 1950 lade fram ett förslag om att skapa en kol- och
stålgemenskap i Europa (EKSG), som i sin tur ledde fram till bildandet av
den Europeiska Unionen.

Läs mer om Vänersborgs kommuns internationella arbete
läs på kommunens hemsida:
www.vanersborg.se/kommunen/internationellt samarbete

Välkommen till Europaveckan!

Måndag 9 maj
Dagens tema: Vänersborg i EU

Tisdag 10 maj
Dagens tema: Att arbeta i Europa

Internationalisering genom EU – möjligheter och utmaningar!
Vänersborgs kommun, West Sweden och Europa Direkt Fyrbodal
berättar om sina verksamheter
Anders Fridén, Vänersborgs kommun; Rune Malm, West Sweden; JanErik Lundin, Europa Direkt Fyrbodal
Tid: kl. 10.00-12.00
Plats: Folkets hus, Kungsgatan 15

Jobbskuggning, information om hur man ”skuggar” en kollega i
ett annat europeiskt land

Visning av filmen ”Home – jorden sedd från ovan”. Fri entré
Filmen är en inbjudan till tittarna att upptäcka vår planets rikedomar och
samtidigt få en överblick över miljö- och sociala frågor. Det är en
nyskapande film- och miljöupplevelse. De innovativa kameraåkningarna
och den suggestiva klippningen ackompanjeras av Budapest Symphony
Orchestra och Shanghai Percussion Ensemble samt Glenn Close lugna
berättarröst. Filmare är Yann Arthus-Bertrand och producent Luc Besson.

Att skugga en kollega innebär att man följer en kollega i ett annat
europeiskt land och ser hur de arbetar. Praktikperioden varierar från en
dag upp till sex veckor. Det kan vara en praktik vid en förskola, skola eller
annan utbildningsorganisation. För yrkeslärare är det också möjligt att
jobbskugga på ett företag utomlands. Man kan söka finansiering av EU för
resor och uppehälle. Praktikplatsen och ersättare på hemmaplan fixar Du
själv.

Camilla Winter, internationell samordnare Sjuhärads kommunalförbund
Tid: kl.09.00-10.00
Plats: Kommunhusets foajé, Sundsgatan 29
Tid: kl.11.30 – 12.30
Plats: Birger Sjöberggymnasiets cafeteria, Idrottsgatan 3

Ann Olsson, Vänersborgs kommuns miljösamordnare
Tid: kl.11.00; 13.00; 15.00; 17.00 och 19.00. Längd: 90 min
Plats: Stora Biografen, Residensgatan 5

Musikskolan bjuder på musik
Tid: kl.12.00-12.30
Plats: Scenen på Edsgatan

Musikskolan bjuder på musik
Tid: kl.12.00-12.30
Plats: Scenen på Edsgatan

Internationellt volontärsarbete, information till ungdomar från 16
till 29 år
Karin Nejdmo, arbetskonsulent, Vänersborgs kommun och två
gymnasieungdomar som kommer att resa till Georgien
Tid: kl. 09.45-10.15 och kl. 13.45 – 14.15
Plats: Birger Sjöberggymnasiets cafeteria, Idrottsgatan 3

Onsdag 11 maj
Dagens tema: Berörd av EU

Torsdag 12 maj
Dagens tema: Att navigera i EU

Pensionär i EU
Sture Johansson, socialchef, Tove av Geijerstam, Socialnämndens
ordförande och Gunnar Erlandsson, äldreomsorgschef
Tid: kl.09.30-11.00
kl. 11.00-11.30 bjuder Musikskolan på musik
Plats: Solängens äldreboende, Restaurangen, Idrottsgatan 5,
Vänersborg

Investeringsstöd som utvecklar svensk livsmedelsproduktion.
Demonstration av GPS- och precisionsteknik.
Bo Carlsson, Samhällsbyggnadsnämnden; Kristian Jochnick, Länsstyrelsen
Västra Götaland; Paul Christensson, LRFs ordförande; Mona Wrethman,
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Tid: kl. 11.00-14.00
Plats: hos Anders och Kristian Håkansson i Slommehagen,
Brålanda

Möjligheter som företagare i EU
Maria Lundin, Enterprise Europe Network och Kristine Günther,
Europa Direkt Fyrbodal
Tid: kl.18.30-20.00 Plats: Folkets Hus, Hörnrummet, Kungsgatan
15

Funktionshinder och möjligheter. Presentation av ett EU-projekt
Mia Harri, handikappkonsulent, Ida Svanberg, kultursekreterare och
Peter Ojala, konsult för funktionshindrade
Tid: kl.14.00-16.00
kl. 13.45-14.00 bjuder Musikskolan på musik
Plats: Arena Vänersborg

Fredag 13 maj
Dagens tema: Bakom kulisserna i EU

Lördag 14 maj
Dagens tema: Högt och lågt i EU

Johanna Johnsson om sitt uppdrag som EU-korrespondent

EU-tipspromenad
Vänersborgs kommun i samarbete med Vänersborgs butiksägare
Tid: kl.10.00-14.00
Plats: svarskuponger hämtas vid gågatekrysset

Johanna jobbade under två händelserika år som korrespondent för SVT i Bryssel.
Hon reste också runt mycket i hela Europa och har gjort reportage från de flesta av
EU-s medlemsländer. Johanna bevakade toppmöten, valet till EU-parlamentet,
debaclet kring nya grundlagen Lissabonfördraget och det svenska
ordförandeskapet. Under sitt föredrag berättar hon personligt om tiden som
korrespondent och visar några av sina reportage som har sänts i SVT-s
nyhetssändningar. Hon ger även sin bild av den senaste utvecklingen inom
unionen, om hoten mot Euron och möjliga framtidsscenarier EU.

Tid: kl. 10.00 -11.30
Plats: Biblioteket, Köpmansgatan 1
Tid: kl. 13.00 -14.30
Plats: Kommunhusets sessionssal, Sundsgatan 29
Musikskolan bjuder på musik. Deltagare i EU-projektet ”Into
Dance” presenterar dansuppvisning
Tid: kl.11.00-13.00
Plats: Scenen på Edsgatan

Träffa Vänersborgs Internationella Partnerskapsförening
VIPS, Vänersborgs Internationella Partnerskapsförening
Tid: kl.11.00-12.00
Plats: Gågatekrysset
Musikskolan bjuder på musik
Tid: kl.12.00-12.30
Plats: Scenen på Edsgatan

Vad händer mer under Europaveckan?
Försäljning av Europabakelser
Från måndag till lördag finns den officiella Europabakelsen att köpa
på Nordfeldts och Princess
Plats: Princess ligger på Sundsgatan 5B; Nordfeldts ligger på
Edsgatan 12
Utställning med verk av Barbro Fagerlind under hela
Europaveckan. Tema: Återbruk
Barbro Fagerlind omformar ”förbrukade vardagsföremål” såsom
kaviartuber, konservlock och burkkapsyler. Hon pekar på dess
inneboende värde som konstföremål omformar dem och höjer dem till
vardagens ikoner. 2007 fick hon svenska kyrkans konststipendie för sina
s.k. Folkhemsaltare. Barbro Fagerlind var en av de första i Sverige som
började arbeta med kreativt återbruk av plåt. Det var på 1990-talet hon
upptäckte materialet i Brasilien där återbruk var en naturlig del i
vardagen.

Barbro Fagerlind med skrotgruppen
Öppettider: tis. – fre. kl.12.00-16.00; ons. – kvällsöppet 17-19;
lör. kl. 11-15
Plats: Vänersborgs Konsthall, Kungsgatan 15
Hälsosam europeisk skollunch hela Europaveckan
Kostenheten, Vänersborgs kommun
Plats: Vänersborgs kommuns skolor och Birger
Sjöbergsgymnasiet

Alla föredrag är kostnadsfria. Ingen föranmälan.

