
Lokala aktiviteter  
European Youth Week 2019 
 
Organisation Ort Aktivitet Datum 
OIKOS Community  Landskrona Tre events på tre olika publika platser i 

Landskrona för att uppmana unga till 

att rösta i valet till Europaparlamentet. 

3 – 5 maj 

Tayo förening  Borlänge Workshop och föreläsning på Scandic 

Borlänge som syftar till att öka ungas 

kunskap om EU, ungas organisering 

och möjligheter för unga att delta i 

demokratiska processer.  

4 maj 

Trajosko Drom Göteborg Workshop och studiebesök för att 

engagera romska ungdomar i östra 

Göteborg i valet till Europaparlamentet 

och i EU-politiken.  

30 april – 5 maj 

Kungsbacka kommun Kungsbacka 

Varberg 

Minimässa på Aranäsgymnasiet för att 

berätta om möjligheterna med EU-

programmen för unga. 

 

Halv- eller heldagsworkshop som 

samlar aktörer som jobbar för och med 

unga: Kungsbacka kommun, 

Arbetsförmedlingen, Europa Direkt 

Halland, Lokalt Ledd Utveckling 

Halland och Ung i Halland.   

29 april 

 

 

 

8 maj  

Sundsvalls kommun, 

Ung i Sundsvall 

Sundsvall Internationell kväll med mat, 

frågesport, vernissage och information 

om EU-program för unga. 

 

Föreläsning; vad händer om Sverige 

drabbas av kris och hur påverkas vi ur 

ett europeiskt perspektiv? 

 

Konstworkshop och poesi 

 

Utställning: Ung i Europa och EU:s 

historia (av volontärer)  

 

2 maj 

 

 

 

7 maj 

 

 

 

9 maj 

 

28 april – 10 maj 

Europa Direkt Fyrbodal Åmål Volontärer från Europeiska 

Solidaritetskåren ordnar skattjakt och 

frågesport för unga i Åmål.   

 

Europeiska kommissionen besöker 

Åmål som enda svenska stad under 

turnén ”EU i min stad”. Program för 

två hela dagar med politiker, debatter, 

bokbord etc.  

2 – 4 maj 

 

 

 

3 – 4 maj  

    



Borås stad Borås Workshop om demokrati 

 

Filmmarathon på temat demokratin 

och jag  

4 maj  

 

30 april – 10 maj 

Europa Direkt 

Hässleholm 

Hässleholm 

Köpenhamn 

Föreläsning om EU på Furulundskolan 

 

Studieresa för unga EU-ambassadörer 

till Köpenhamn för att inspirera och 

stimulera deras motivation.  

 

29 april 

 

3 maj 

KEKS Stödförening Stockholm 

Boden 

Göteborg 

Borås 

Mark  

Karlstad 

Dessert Briefing: Presentation av EU-

program för unga och frågesport 

 

 

Workshop: Cook it up your culture  

 

 

 

Photo exhibition: Democracy and me 

2 maj (Sthlm) 

6 maj (Boden) 

 

 

8 maj (Gbg) 

9 maj (Borås) 

9 maj (Mark) 

 

10 maj (Karlstad) 

Projektor Ideell förening Växjö Demokratimiddag på Stortorget samt 

fokus på HBTQ-frågor i Sverige och 

Europa då aktiviteten äger rum under 

Växjö Pride.  

9 maj 

Skövde kommun, 

sektorn medborgare och 

samhällsutveckling 

Skövde En paneldebatt mellan de 

ungdomspolitiska förbunden om varför 

det är viktigt att bry sig om EU-

politiken och rösta i valet. Aktiviteten 

följs av fler aktiviteter inför 

Europaparlamentsvalet, t.ex. 

informationskampanjer, föreläsningar 

på gymnasieskolor etc.  

Ej bestämt än 

Romska Kristna 

Socialdemokraterna 

(RSK) 

Stockholm Seminarier/föreläsningar och 

workshops.  

4 maj 

Bollnäs kommun Bollnäs Dialog mellan unga och lokala 

politiker. 

 

Föreläsning om EU 

8 maj 

Svalövs kommun  Workshop  

Paneldiskussion 

29 april 

3 maj 

Göteborgs stad, 

samhälle och kultur 

Göteborg 

Köpenhamn 

Studiebesök till Köpenhamn för att 

lära känna andra ungdomar inför 

gemensam konferens.  

4 eller 6 maj 

Dorotea Event, Dorotea Dorotea Ungdomar möter lokalpolitiker 

Föreläsning högstadieelever 

29 april 

Möllans Basement Malmö Utbildningseftermiddag 

utifrån Bon Voice-metoden 

(dialog/samtal om demokrati) 

5 maj 



Proqvi Helsingborg Konstutställning och konsert samt 

diskussion om personlig utveckling, 

makt över beslut i sitt liv etc. Samt 

information om E+.  

29 april 

Bollnäs bibliotek Bollnäs Föreläsning om demokrati, sociala 

medier och källkritik (Felicia 

Margineanu)  

Demokratilabb 

2 maj  

 

 

29 april – 5 maj  

Örebro kommun Örebro Temadag, Allas rätt till utbildning 8 maj 

Mölndals stad Mölndal Politisk debatt på biblioteket 

Pizza och politik-dag på gymnasiet 

9 maj 

2 maj 

 


