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Europaforum Hässleholm 22-25 augusti –
framtidens Europa formas idag!
I slutet av augusti står Hässleholm för det fjortonde året i rad i centrum för
den europapolitiska debatten. Då samlas politiker, sakkunniga,
opinionsbildare och allmänhet på Europaforum Hässleholm – Sveriges
ledande mötesplats för aktuella Europafrågor – för att diskutera framtidens
Europa.
Det Europeiska samarbetets och den Europeiska kontinentens framtid avgörs
redan idag! Både kontinenten och den Europeiska Unionen står inför flertalet
händelser vilka alla kommer påverka det Europa vi idag lever och i morgon
ska leva i. Det amerikanska presidentvalet, nationella parlamentsval i
Tyskland och Frankrike och den kommande folkomröstningen i Storbritannien
är bara några exempel på händelser som kommer att påverka framtidens
Europa och Europeiska Union. Utöver dessa händelser ser delar av den
demokratiska utvecklingen i Europa ut att ta ett antal steg bakåt då
oroväckande återförstatligande av nationella medier har skett och håller på
att ske i Unionens medlemsländer. Vilka konsekvenser får denna utveckling
för den framtida Europeiska demokratin?
- Flyktingkrisen, eventuella regeringsskiften och folkomröstningen är frågor som
på både lång och kort sikt kommer påverka oss Europeiska medborgare. Det är
därför viktigt att lyfta fram dessa frågor, diskutera dem och bilda sig en
uppfattning om sakfrågorna, säger Mattis Kristoffersson EU-samordnare i
Hässleholms kommun.
Bland de medverkande i årets upplaga av Europaforum Hässleholm finns
bland andra, Mikael Damberg (S), finansminister, Anders Borg, f.d.
finansminister, Cecilia Malmström, EU-kommissionär, Heidi Avellan, politisk
chefredaktör Sydsvenskan, och Olle Ludvigsson (S), Europaparlamentariker.
Kulturprogrammet bjuder i år, förutom den årliga filmfestivalen, även på två

konserter.
Programmet släpps i sin helhet den 1 juni och då öppnar även anmälan.
Ett urval av Europaforum Hässleholms program:
Är frihandeln hotad?
Europeiska Unionen är världens största frihandelsområde. På senare år
har dock ett frihandelsmotstånd etablerats i Europa och den protektionistiska
opinionen verkar växa sig allt starkare. Ett växande missnöje med TTIPavtalet har fått fäste i flertalet EU-medlemsländer, vad ligger bakom detta
missnöje och finns det risk för att frihandeln undermineras?
EUs migrationspolitik – Effekter och möjligheter för Öresundsregionen
Flyktingsituationen i Europa innebär nya utmaningar för det europeiska
samarbetet. EU-kommissionens migrationsagenda syftar till att få fram en
europeisk lösning på situationen. Gräns- och ID-kontroller i
Öresundsregionen innebär nya utmaningar i en region som länge
kännetecknats av öppenhet och integration. Vilka effekter kan den nya
migrationsagendan ha på Öresundsregionen och vad behövs för att
säkerställa den fria rörlighetens framtid i Öresund?
Ryssland och den Europeiska Unionen
På senare år har nationalismen fångat Ryssland i sitt grepp och format rysk
utrikespolitik. När den Ryska annekteringen av Krimhalvön i Ukraina
genomfördes försämrades relationen till EU avsevärt. Unionen svarade på
annekteringen genom att införa ekonomiska och politiska sanktioner.
Alltsedan dess har Ryssland ökat sin militära närvaro i Östersjön som bidrar
till ökade spänningar i området. Finns det hopp om att EUs relationer med
Ryssland förbättras, eller är vi på väg mot ett nytt politiskt kallt krig?
Walk & Talk – Från Glada Geten till Hovdala Slott
Följ med Erik Windmar, Stadsrådsberedningen, Eskil Erlandsson (C), Vice ordf.
i Riksdagens EU-nämnd, Tomas Dahlman, Departementsråd på

Näringsdepartementet, och Kristoffer Du Rietz, Rådgivare för Fiskepolitik på
Europeiska Kommissionen, på en vandring som tar dig genom den skånska
myllan och från Glada Getens gårdsmejeri till Hovdala slott. Delta i
Europaforums quiz ”Är du smartare än en EU-expert” under resan från Glada
Geten till slottet.
Är pressfriheten hotad i Europa?
På senare år har situationen för media i flertalet Europeiska länder försämrats
då pressfriheten på olika sätt inskränkts. Så sent som i början av 2016 införde
Polen en ny medielag vilken ger regerande politiker makten att avsätta
chefer inom public service. Även Ungern har genomfört liknande reformer
vilket inneburit att den ungerska regeringen numer har möjlighet att utöva
ett inflytande över ungersk media. Varför har utvecklingen tagit denna
riktning i det fria Europa och vad kan vi göra för att stoppa inskränkandet av
en grundläggande demokratisk rättighet?
- Vi mycket glada att kunna presentera ett program som vi hoppas ska kunna leda
till diskussion, kunskapsfördjupning och opinionsbildning i just dessa viktiga
framtidsfrågor, säger Lorenz Pucher Chef för Europaforum Hässleholm.
För mer information:
Lorenz Pucher, Chef för Europaforum Hässleholm, 0734 – 25 36 00
Mattis Kristoffersson, EU-samordnare & samordnare för Europaforum
Hässleholm, 0723 – 93 84 32
För komplett program och kostnadsfri anmälan: www.eu-forum.se
Allmänt om Europaforum Hässleholm Europaforum Hässleholm är Sveriges
ledande plattform för diskussion om Europafrågor och arrangeras av
Hässleholms kommun. Europaforum erbjuder seminarier och debatter kring
aktuella frågor. Samtliga programpunkter är gratis och öppna för
allmänheten.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor

för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och
med ambition att utvecklas.

Kontaktpersoner
Hanna Gardell
Presskontakt
Kommunikationschef
Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun
hanna.gardell@hassleholm.se
0709-81 83 48
Emma Ragnarsson
Presskontakt
Kommunikationsstrateg
Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen
emma.ragnarsson@hassleholm.se
0451-26 84 48

