
 

Välkommen till Europadagen 2017 på 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Europadagen firas runt om i Europa den 9 maj varje år till minne av Robert Schumans deklaration 1950 om att skapa ett enat Europa för att bevara freden 
efter andra världskriget och skapa välstånd. Deklarationen ligger till grund för det som idag är Europeiska Unionen. 
 

I Sverige firas den 9 maj på många olika sätt, bland annat uppmärksammar många kommuner, landsting och regioner på olika sätt europasamarbetet och 

aktuella sakfrågor. Sedan 9 år tillbaka firar arbetsmarknadens parter, Regeringskansliet, EU-kommissionens representation i Sverige samt 

Europaparlamentets informationskontor i Sverige dagen gemensamt. I år äger firandet rum på SKL. Kom och diskutera, låt er inspireras och mingla! 

 

FÖRMIDDAG        LUNCH – inkl lätt lunch       EFTERMIDDAG
10:00 – 11:00 FINNS EU:s FRAMTID I EU-

KOMMISSIONENS VITBOK? 

EU-samarbetet står inför ett antal utmaningar 

som kommer att avgöra dess framtid, såsom den 

brittiska utträdesförhandlingen, eurozonens behov 

av fördjupat samarbete och asyl- och 

flyktingpolitiken. Populister, främlingsfientliga och 

nationalistiska partier har ett mer eller mindre 

reellt inflytande över den politiska dagordningen i 

flera EU-länder. Vilken väg ska EU välja i detta 

läge?  

Deltagare: Göran von Sydow, ställföreträdande 

direktör Sieps, Katarina Areskoug, Chef för EU-

kommissionens representation i Stockholm, Karl-

Petter Thorwaldsson, ordförande LO , Eva 

Nordmark, ordförande TCO och Göran Arrius, 

ordförande SACO 

Arrangör: LO och TCO 

10:00 – 11:00 KAN MÅNGFALD BIDRA TILL ETT 

KONKURRENSKRAFTIGARE EU? 

I diskussionen om EU:s framtida inriktning ställs 

ofta alltmer överstatlighet och fortsatt integration 

mot sönderfall. EU har liknats vid en cykel som 

måste fortsätta rulla för att inte falla omkull. Men 

är lösningen att stöpa alla i samma form eller finns 

andra sätt att säkerställa ett fortsatt framgångsrikt 

EU? En nyskriven rapport om institutionell 

konkurrens presenteras följt av en diskussion om 

hur denna drivkraft skulle kunna nyttjas för att 

både stärka EU-projektet och skapa utrymme för 

fortsatt utveckling av nationella lösningar inom 

exempelvis arbetsmarknad, social trygghet och 

skatter. 

Deltagare: Mikael Sandström, ekonomie doktor 

Arrangör: Svenskt Näringsliv 

Anmäl dig här 

#Europadagen 

11:10 – 11:40 VAD VORE EUROPA UTAN EU-

SAMARBETET? 

Vad är de gemensamma utgångspunkterna för 

vårt samarbete - låt oss påminna oss om varför 

vi tror på EU-samarbetet. 

Deltagare: Ann Linde, EU-minister, Cecilia 

Wikström, Europaparlamentariker och Katarina 

Areskoug Mascarenhas, chef för EU-

kommissionens Representation i Sverige 

11:45 – 12:15 FRAMTIDENS EUROPA- 

SAMARBETE – HUR SER DET UT? 

Vilket EU-samarbete vill vi se i framtiden? Vilken 

vision har vi? Vad är viktigast att utgå ifrån och 

fokusera på? 

Deltagare: Ann Linde, EU-minister Lena Micko, 

SKL:s ordförande, Carola Lemne, vd Svenskt 

Näringsliv och Karl-Petter Thorwaldsson, 

Ordförande LO 

12:15 – 12:25 UTDELNING AV UTMÄRKELSEN 

ÅRETS EUROPÉ 2017 

Utmärkelsen Årets Europé ska tilldelas ”en 

person eller organisation som har en fast 

anknytning till Sverige och har bidragit till att 

främja samarbetet mellan folken i Europa i syfte 

att stärka fred och frihet, kulturell förståelse och 

social samhörighet. Vem går priset till 2017? 

Arrangör: Svenska Europarörelsen 

12.30 – 13.30 KAN EUROPA ENAS OM EN 

HÅLLBAR ASYL- OCH MIGRATIONSPOLITIK? 

Asyl och migration är en av EU:s stora 

utmaningar där medlemsländerna har svårt att 

dels hantera den akuta flyktingkrisen, dels finna 

långsiktiga lösningar. EU:s beslutsfattare 

behandlar ett omfattande lagstiftningspaket som 

ska leda fram till ett hållbart regelverk på området. 

Några av de svenska Europaparlamentarikerna 

har centrala roller i arbetet som gäller 

revideringen av Dublinförordningen respektive 

frågan om så kallad vidarebosättning. Hur ser de 

på utsikterna att enas kring asyl-och 

migrationspolitiken? Vilka är möjligheterna och 

hindren? Hur påverkas Sveriges olika politiska 

nivåer? 

Deltagare: Europaparlamentarikerna Malin Björk 

(V), Bodil Valero (MP) och Cecilia Wikström (L) 

samt riksdagsledamot Elisabeth Svantesson (M) 

Moderator: Markus Bonekamp, chef för 

Europaparlamentets informationskontor i Sverige 

Arrangör: Europaparlamentets 

informationskontor 

12:30 – 13:30 VÄGVAL EUROPA: SAMTAL OM 

DAGENS UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER 

FÖR EUROPASAMARBETET  

Halva mandatperioden har passerat för sittande 

EU-kommission. Vad har genomförts hittills? Vad 

återstår? Fokus på ekonomi, migration, energi & 

miljö, populism & nationalism samt EU:s framtid. 

Presentation av Katarina Areskoug Mascarenhas, 

chef för EU-kommissionens Representation i 

Sverige, och interaktion med publiken via digitalt 

verktyg. 

Arrangör: EU-kommissionen i Sverige 

13:30 – 14:00 KAFFEMINGEL 

# 

  
 

https://reg.konstella.se/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=10037&CLEAR=yes&REGLINEID=48062&REGLINENO=1&REGLINEPAGENO=1
http://www.europadagen.se/

