Var finns Europa Direkt?
Du kan ringa, mejla eller besöka vårt informationskontor i Region Jönköpings läns lokaler.
Du får också gärna följa oss på sociala medier.

EUROPA DIREKT
Jönköpings län

Europa Direkt Jönköpings län
- din direktlänk till Europa!

Besöksadress: Klubbhusgatan 13 i Jönköping
Telefon: +46 722 22 93 56
E-post: europadirekt@rjl.se
Webbplats: www.rjl.se/europadirekt

Susan Sundqvist Pettersson
EU-koordinator

EUROPA DIREKT
Jönköpings län

Vad är Europa Direkt?

Vad kan Europa Direkt bidra med?

Har du tänkt på att du och andra i Sverige påverkas
av vårt EU-medlemskap i stort sett varje dag?
EU kan kännas stort och långt borta, men som
EU-medborgare har vi också möjlighet att påverka
vår framtid!

Europa Direkt Jönköpings län:
• svarar på eller vidarebefordrar dina frågor om EU
• sprider information om EU:s politikområden och
om olika EU-program
• främjar den lokala och regionala debatten om
EU-frågor
• arrangerar och samarbetar kring föreläsningar och
evenemang om EU-relaterade ämnen
• bidrar till att du kan lämna synpunkter om EU och
delta i aktiviteter som rör EU:s framtid
• besöker skolor där vi anordnar diskussioner om
EU och bidrar med pedagogiskt material och stöd
till lärare.

Om du har frågor eller vill veta mer om EU är du
välkommen att vända dig till Europa Direkt Jönköpings län. Vi sprider information, svarar på frågor
samt arrangerar föreläsningar och evenemang om
EU och aktuella EU-frågor.
Vi vill att EU ska vara nära dig och alla medborgare.
Vi vill att EU ska vara begripligt och konkret. Vi
finns till för att kommunicera EU utifrån dina behov.
Europa Direkt ingår i ett informations- och
kommunikationsnätverk som drivs av Europeiska
kommissionen. Det finns 15 Europa Direkt-kontor i
Sverige och cirka 450 kontor i Europa. I Jönköpings
län är det Region Jönköpings län som är värdorganisation för Europa Direkt.
Nätverket kompletterar och stödjer det arbete som
EU-kommissionens representationskontor och
Europaparlamentets informationskontor bedriver
på lokal och regional nivå. Nätverkets uppgift är att
sprida information om Europeiska unionen till allmänheten, vara rådgivande och svara på frågor.

På vår webbplats www.rjl.se/europadirekt kan du
läsa mer om våra tjänster och ta del av EU-information. På vårt kontor kan du kostnadsfritt hämta
informationsmaterial i form av broschyrer och faktablad om EU. Förbered oss gärna inför ditt besök
eller om du behöver specifikt informationsmaterial!
Alla våra tjänster är gratis för dem som deltar. Vi
erbjuder däremot ingen juridisk rådgivning eller tolkning av EU:s lagstiftning.

