BÖRJA NU MED PLANERINGEN av Europadagen den 9 maj 2019!
Förslag och nyttiga tips:
1. Brainstorma idéer för att engagera medborgarna.
2. Bygg upp ett samarbete mellan intresserade parter.
3. Planera hur medborgarna kan engageras och hur aktiviteterna kan främjas i samarbete
med lokala medier och sociala medier.
4. Involvera lokala sammanslutningar.
5. Säkerställ den kommunala förvaltningens deltagande.
6. Se till att det finns ett tydligt ledarskap, från antingen en medborgargrupp, lokala
sammanslutningar eller den kommunala förvaltningen.
7. Tänk ut sätt att hålla den europeiska dimensionen framme, t.ex. genom att involvera
invånare som bor i ditt område och som kommer från andra EU-länder eller genom att
bjuda in gäster från andra EU-länder. Involvera Erasmusstudenterna om det finns ett
universitet i området.
8. Arbeta tillsammans med andra städer i andra länder.
9. Tänk ut evenemang som har en bra balans mellan nöje, allvar, hågkomst och framtid.
Detta kan inkludera mat, kultur, (simulerings)spel, politiska debatter,
utbildningsaktiviteter, språkundervisning, historiska utställningar och förslag för
framtiden.
10. Se till att det finns något för alla åldrar!
_____________

Förslag på festligheter:
För städer
Guidat besök på platser som fått EU-stöd
Aktivitet
Anordna ett guidat besök i er kommun på de platser som har fått EU-stöd. Informera
medborgarna om hur Europeiska unionen fungerar och om den gemensamma historien.
Spår av europeisk kultur i er stad
Aktivitet
Välj ut en plats med spår av europeisk kultur. Kanske er lokala park, ert lokala bibliotek eller
någon annan byggnad ritades av en fransk arkitekt? Organisera tipspromenader, gång- eller
cykelturer och utforska er stad och viktiga områden som har europeiska rötter eller influenser.
EU-lektion i kommunfullmäktige
Aktivitet
Anordna en utbildningsaktivitet för medborgare i alla åldrar. Informera deltagarna om arbetet i
kommunfullmäktige och kopplingen till EU:s institutioner, EU:s roll och EU-medlemskapets
betydelse. På besökarnas begäran, anordna en frågesport eller ett rollspel.
Simulering av EU-modellen i kommunfullmäktige
Aktivitet
Informera medborgare i alla åldrar om Europeiska unionen genom att anordna en simulering
av EU:s lagstiftningsprocess.
Kunskapsmässa – ”Lär känna Europas stater”
Mässa
Anordna en mässa för att göra det möjligt för medborgarna att lära känna Europeiska unionen
så ingående som möjligt, anordna nationella utställningsmontrar, minilektioner, konserter.
Introducera besökarna till olika aspekter av Europeiska unionen.
Fira Europa!
Konsert
En konsert i den gamla stadskärnan. Sånger kan framföras på olika europeiska språk, ni kan
bjuda in lokala dansgrupper som kan visa upp olika europeiska dansstilar, såsom riverdance,
flamenco, långsam vals m.m. Uppmana lokala skolelever att lägga ut en karta över Europa
(som de kan ha gjort själva) och att färglägga de europeiska länderna med färgkritor.

För skolor
Europeiska unionens vecka
Utställning
En skola kan stå värd för en informationsutställning om EU:s historia, mål, institutioner och
symboler. Bildspel, foton och videoklipp kan visas hela veckan. En utställning med
publikationer om Europeiska unionen kan anordnas i skolbiblioteket. Den 9 maj kan ni stå värd
för ett spel om EU:s huvudstäder, och vinnarna kan tilldelas sötsaker. Under rasterna den
dagen kan ni spela EU:s hymn och musik från EU-länderna på de nationella språken.
En interaktiv presentation av europeiska kulturobjekt
Aktivitet
Varje klass kan presentera ett utvalt europeiskt kulturobjekt (en sång, en dans, en
presentation, en pjäs, foton, vykort, magneter). Vinnarna belönas med priser och sötsaker.
Lär känna Europa genom att spela spel!
Spel
Under rasterna ges eleverna möjlighet att spela brädspel och nätbaserade spel. En förteckning
över potentiella spel finns här.
Kreativa workshoppar ”Europeiska unionens flaggor”
Workshoppar
Anordna en workshop och lär eleverna att känna igen Europeiska unionens och
medlemsstaternas flaggor. Anordna en frågesport och ge eleverna sötsaker.

För medborgarna
Europa i dag: utmaningar och möjligheter
Diskussion
Anordna en lokal diskussion om Europas framtid. Bjuda in en ledamot av Europaparlamentet,
en kommunfullmäktigeledamot och/eller företrädare för offentliga eller andra organisationer.
Bjud in en journalist att leda diskussionen.
Europeiska maträtter (med vänner)
Aktivitet
Stå värd för en middag eller ett utomhusevenemang med maträtter från europeiska länder.
Erasmusstudenter
Aktivitet
Bjud in Erasmusstudenter att hålla en presentation om sitt hemland eller sin hemstad, eller att
laga en rätt från sin region.

