ORGANISATIONER & POTENTIELLA FÖREDRAGSHÅLLARE
Nedan finns förslag på olika organisationer representerade i Bryssel. När ni har ett syfte och
ämne ni vill fördjupa er i får ni gärna höra av er till Brysselkontoret så kan vi vidarebefordra
er till relevanta organisationer och föreläsare. Det finns ingen garanti att alla organisationer
och föreläsare tar emot besök eller har möjlighet just era datum. De flesta besök kräver en
deltagarlista som är inskickad innan besöket och man bör alltid ha med sig sitt pass inför
besök.

EU-INSTITUTIONER
GENERALDIREKTORAT

EU- kommissionen är den verkställande makten inom EU och ska tillvara ta unionens
gemensamma intressen. Kommissionen består av generaldirektorat som täcker olika politiska
områden. För att få tag på lämplig föreläsare är det bäst att först gå till det direktoratet man är
intresserad av, till exempel general direktoratet för utbildning och kultur, för att sedan snäva
in sitt ämne i de olika arbetsområdena.
GENERAL DIREKTORATEN :

Jordbruk och landsbygdens utveckling
(AGRI)
Budget (BUDG)
Climate Action (CLIMA)
Kommunikation (COMM)
Kommunikationsnät, innehåll och teknik
(CNECT)
Konkurrens (COMP)
Ekonomiska och finansiella frågor (finans)
Utbildning och kultur (EAC)
Sysselsättning,
socialpolitik
och
inkludering (EMPL)
Energi (ENER)
Utvidgning (ELARG)
Näringsliv och industri (Näringsliv)
Miljö (ENV)
EuropeAid Utveckling & samarbete
(DEVCO)
Eurostat (Eurostat)

Hälso-och konsumentfrågor (SANCO)
Inrikes frågor (HOME)
Humanitärt bistånd (ECHO)
Personal och säkerhet (HR)
Informatics (DIGIT)
Inre marknaden och tjänster (MARKT)
Tolkning (SCIC)
Gemensamma forskningscentret (GFC)
Juridik (JUST)
Havsfrågor och fiske (MARE)
Rörlighet och transport (MOVE)
Regionalpolitik (REGIO)
Forskning och innovation (FoU)
Generalsekretariat (SG)
Tjänsten för utrikespolitiska instrument
(FPI)
Skatter och tullar (TAXUD)
Handel (TRADE)
Översättning(DGT)
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EUROPAPARLAMENTET

Europaparlamentet utgör tillsammans med rådet den lagstiftande makten inom unionen och är
den enda direktvalda institutionen inom EU. Det finns en svensk besöksavdelning på
parlamentet där man kan boka för generella besök. Det kan också vara bra att veta att det
finns möjligheter för sponsring till besöksgrupper och det är en god idé att ta kontakt med en
Europaparlamentariker och boka ett besök. Det bästa är att ringa deras assistent eller
sekreterare och specificera datum, tid och vilket ämne man är främst intresserad av. Se
bifogad fil: vanliga frågor till EU parlamentet.
Observera: Samtliga deltagare måste ha med pass eller giltig legitimation! Registrering sker i
receptionen 15 minuter innan. En lista på alla besökare måste skickas in i förhand. Den ska
innehålla namn, födelsedatum, titel, hemadress, nationalitet och kön. Kontaktinformation eller
kontaktperson uppskattas också.
Kontakt: http://www.europarl.europa.eu/portal/sv
P ARLAMENTARIUM

Parlamentarium är en bärbar ljud- och bildguide som leder dig genom utställningen och tar
dig med på en resa genom parlamentets historia, vardag och framtid. Det är en interaktiv
upplevelse som är både informativ, lärorik och underhållande. Efter besöket hoppas vi att du
har en god bild av hur besluts- och lagstiftningsprocesser inom EU går till. Vi hoppas också
att du får kunskap om var olika excellenscentra finns geografiskt i EU. Genom att besöka
utställningen får du verktyg och kunskap om hur EU-samarbetet kan bidra till regional och
lokal utveckling. Det är en gratis utställning med tillgång till digital guidning med dosa. För
besök över 20 personer rekommenderas bokning.
Adress: Rue Wiertz 60, Bryssel
Kontakt: Besöksdisk, tel: +32 (0)2 283 2222,
http://www.europarl.europa.eu/visiting/sv/visits/parlamentarium.html
EUROPEISKA HISTORIENS HUS

Europeiska historiens hus visar Europas utveckling under de gångna 200 åren. Den
permanenta utställningen skildrar kontinentens 1900-talsresa, som gått genom kaos och krig
till fred och sammanhållning. För att förstå dessa dramatiska kontraster tar utställningen
avstamp i de tankar och föreställningar som präglade Europas 1800-tal och dess inträde i
moderniteten. Med information på EU:s alla 24 officiella språk syftar husets utställningar till
att få besökaren att reflektera över Europas historia, dess nutid och villkoren för
unionssamarbetet, och inte minst vilken del alla dess medborgare kan ha i dess framtid.
Europeiska historiens hus har öppet under veckans alla sju dagar och är kostnadsfritt.
Föranmälan är obligatorisk för alla besöksgrupper över 10 personer.
Adress: Rue Wiertz 60, Bryssel
Kontakt: https://historia-europa.ep.eu/en
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REGIONKOMMITTÉN

Regionkommittén representerar regionala och lokala intressen i EU. Kommittén fungerar som
ett rådgivande organ till ministerrådet och Europeiska kommissionen i frågor som direkt berör
regioner och kommuner. Från Sverige deltar tolv kommun- och landstingspolitiker i
Regionkommitténs arbete, varav två suppleanter för närvarande är från Småland-Blekinge,
Marie Sällström (S) och Rolf Sälleryd (KD). Regionkommittén anordnar informationsbesök
för medlemmar av allmänheten som vill veta mer om hur kommittén fungerar och om
regionernas roll i utformningen av innehållet i EU: s lagstiftning. Det kan även vara en idé
försöka boka in ett besök med de svenska representanterna i kommittén.
Adress: Rue Belliard 101, 1000 Bryssel
Kontakt: http://cor.europa.eu/sv/Pages/home.aspx
EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) är ett rådgivande organ som
företräder arbetsgivare, fackföreningar, jordbrukare, konsumenter, med fler. EESK
presenterar intressegruppernas synpunkter och försvarar deras intressen i politiska
diskussioner. Kommittén är en integrerad del i EU:s beslutsprocess och ska rådfrågas innan
beslut fattas i ekonomiska och sociala frågor. Tolv svenska ledamöter ingår i Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén (EESK) och även här kan det vara en idé att kontakta de
svenska representanterna för ett besök. För att organisera ett besök behöver man fylla i ett
ansökningsformulär, vilket bör göras minst tre veckor innan. Besöket varar mellan en och två
timmar.
Adress: Rue Belliard 99, 1040 Bryssel
Kontakt: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.sv.home

SVENSKA REPRESENTANTER I BRYSSEL
NATIONELL NIVÅ
SVERIGES STÄNDIGA REPRESENTATION VID EU

Svenska EU-representationens uppgift är att se till att svenska intressen får så stor
genomslagskraft i EU som möjligt, samt att representationen är den svenska regeringens
förlängda arm i EU. Representationen är Sveriges största utlandsmyndighet och har alla
departement representerade. En viktig uppgift är att bidra med analyser och bedömningar till
regeringskansliet i Stockholm, som ansvarar för den svenska EU-politikens utformning.
Utöver detta är EU-representationen den svenska regeringens dagliga kontaktlänk med EU: s
institutioner samt ansvarig för de mellanstatliga förhandlingarna.
Den finns en
besöksavdelning där man kan boka generella informationsbesök om svenska
representationens arbete i Bryssel. Om er besöksgrupp är fokuserade på ett specifikt ämne
finns det möjligheter att boka föredrag av respektive råd, exempelvis miljöråden. Till deras
kontaktuppgifter.
Adress: Square de Meeûs 30, BE-1000 Bryssel, Belgien
Kontakt: http://www.regeringen.se/sb/d/6821
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SVENSKT NÄRINGSLIV

På svenskt näringslivs Brysselkontor företräds svenska näringslivsintressen. Kontoret arbetar
och samverkar med övriga svenska och europeiska näringslivsrepresentanter i Bryssel.
Organisationens policyansvariga experter och medlemmar får information och rådgivning,
samtidigt som kontoret arbetar med påverkansinsatser gentemot EU:s institutioner.
Adress: Rue du Luxembourg 3, 1000 Bryssel
Kontakt: http://www.svensktnaringsliv.se/medarbetare/avdelningar/brysselkontor/
F ACKENS HUS I BRYSSEL

Brysselkontoret för LO, TCO och SACO har som huvuduppgift att bevaka samarbetet i EU
och stödja organisationernas och deras medlemsförbunds arbete för en europeisk politik som
motsvarar löntagarnas intressen och behov. Kontoret följer särskilt den ekonomiska politiken,
sysselsättningspolitiken och andra arbetslivsfrågor. Som exempel kan nämnas arbetsrätt,
arbetsmiljö, jämställdhet, arbetstider och arbetsorganisation och socialförsäkringar.
Adress: Avenue de Tervueren 15, B-1040 Bruxelles, Belgien
Kontakt: http://www.fackligt.eu/

REGIONAL NIVÅ
SMÅLAND BLEKINGE

Vi på Småland Blekinges Brysselkontor har möjlighet att hålla föreläsningar om vårt arbete i
Bryssel. Brysselkontoret ställer också gärna upp med specifika frågemål och föreläsningar
som ert studiebesök är intresserade av, som till exempel aktuella frågor inom EU, policypåverkan, tematiska frågor och så vidare.
Adress: Rue du Luxembourg 3, 1000 Bryssel
Kontakt: http://www.smalandblekinge.se/bryssel
SKL: SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

SKL har ett kontor i Bryssel som stödjer förbundets intressebevakning i EU-relaterade
frågor. Genom närvaron i Bryssel kan SKL utveckla kontakter med EU-institutioner och i ett
tidigt skede få tillgång till för förbundet relevant information. Deras huvuduppgift är att vara
ett stöd till politiker, bistå med information och kommunikation samt omvärldsbevakning.
Adress: Square de Meeûs 1, BE-1000 Bryssel, Belgien
Kontakt: http://www.skl.se/
ANDRA SVENSKA REGIONKONTOR

Det finns ett stort antal regionkontor representerade i Bryssel och kan vara intressanta att
besöka för att utbyta idéer, hitta samarbete eller ta del av specifika projekt beroende på vad ert
studiebesök är inriktat på för ämne. För svenska region kontor klicka här. För andra
regionkontor se bifogad fil, regionkontor i Bryssel

4

VÅRA NÄTVERK
Brysselkontoret använder sig mycket av nätverk i sitt arbete och ni får gärna använda er av
våra nätverk, som finns samlande på vår hemsida. Nätverken består oftast av parter så som
regioner som är berörda eller intresserade av specifika områden. Detta är intressant för
kunskapsutbyte, projektsamverkan och för att skapa kontakter inom specifika områden. Ett av
de mest väsentliga nätverk för Brysselkontoret är ERRIN (European regions Research and
Innovation Network), som är ett dynamiskt nätverk av mer än 90 EU-regioner och deras
Bryssel-baserade kontor. ERRIN underlättar kunskapsutbyte, gemensamma åtgärder och
partnerskapprojekt med syfte att stärka regioners forskning och innovation samt förbättra
deras framgång i EU-program. ERRIN strävar också att påverka EU: s politik i syfte att få
dem att bättre möta behoven hos europeiska regioner och för detta ändamål, bedriver debatt
med EU-institutioner och deltar i EU: s politiska konsultationer.

PRIVATA FÖRETAG REPRESENTERADE I BRYSSEL
Brysselkontoret har sammanställt en lista över svenska företag representerade i Bryssel, som
till exempel Swedish Match, Volvo, ABB och Husqvarna. För mer information klicka här.
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ÖVRIGT
UNRIC

UNRIC, United Nations Regional Information Center, öppnade i Bryssel den 1 januari 2004
och erbjuder information och dokument till alla Västeuropas länder. Kontorets
informationsaktiviteter sträcker sig till alla delar av samhället och innefattar samarbetsprojekt
med regeringar, media, icke-statliga organisationer, utbildningsinstitutioner och lokala
myndigheter. UNCIR har fått ersätta de tidigare nio europeiska informationskontoren i Aten,
Bonn, Bryssel, Köpenhamn, Lissabon, London, Madrid, Paris och Rom som stängde den 31
december 2003
Adress: Rue de la Loi 155, block C2, 1040 Bryssel
Kontakt: http://www.unric.org/sv/
NATO

NATO står för “North Atlantic Treaty Organisation” och är en försvarspakt med 28
medlemsländer. Försvarspakten grundades 1949 som en organisation som grundade sig i
kollektivt försvar. Detta innebär att om en medlem av försvarspakten skulle angripas av ett
utomstående land så har de övriga medlemmarna ett gemensamt ansvar att ställ upp och
försvara den angripna medlemsstaten. Sverige är inte medlem i NATO men för ett nära
samarbete med försvarspaktens medlemmar. Den svenska Nato-delegationen tar i mån av tid
emot grupper för studiebesök. Efter överenskommelse om besök ombeds besökare att e-posta
eller faxa en fullständig deltagarlista innehållande födelsedatum och passnummer för samtliga
deltagare. För mer information och bokning av studiebesök hänvisas till följande epostadress: nato-delegationen.bryssel@gov.se
Adress: Boulevard Leopold III, 1110 Bryssel
Kontakt: http://www.nato.int/
GUIDADE TURER

Det finns möjlighet att se Bryssel med guidade turer som tar en runt stadens alla sevärdheter.
Ett av alternativen är Le bus Bavarde som erbjuder allmänna- eller tematurer runt Bryssel.
Turerna kan vara till fots, med buss eller med kollektivtrafik. Turerna är anpassade till varje
grupps intresse och frågor är mer än välkomna. Ytterligare ett alternativ är Hop on Hop off
bussar som kör runt på förbestämda rutter och man bestämmer själv när man vill hoppa av
eller på. Bryssel är inte bara hem till den Europeiska unionen med Europaparlamentet utan
även Manneken Pis, Cinquantenaire Arch, Art Nouveau och Victor Horta, Grand Place och
Atomium. Staden vimlar i arkitektoniska monument, från renässansen till modern tid.
För mer information om Hop on Hop off bussar klicka här.
För mer information om Le bus Bavarde klicka här.
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