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Fojo Media Institute - EU och världen

(https://fojo.se)

EU och världen
Tid: 19-23 mars 2018
Sök senast: 28 februari
Det här är en kurs i hur man som journalist i Sverige bevakar EU. Vad händer med EU? Och hur påverkar det Sverige? På många samhällsområden
påverkas lagar och regler i Sverige av beslut inom EU. EU är t ex världens största konsumentmarknad.
Den svenska regeringen företräder Sverige i förhandlingarna med EU. När vi så bevakar svensk politik, måste vi följa utspel och debatter på EU-nivå. Hur
gör vi det effektivast?
Vad händer med EU efter Brexit?
Och hur ser EU:s roll ut i världen?
Donald Trump och Vladimir Putin har gemensamt åstadkommit ett nytt globalt läge och EU-debatten har fullständigt skiftat spår. Borta är (för tillfället)
diskussioner om EUs klåfingrighet eller demokratibrist. Idag handlar debatten om hur EU ska kunna bli den starka röst i världen som försvarar frihandel,
mänskliga rättigheter och globala avtal mot nationalism och protektionism.
Med Storbritannien ur vägen har Tyskland och Frankrike stakat ut en ny riktning - vilket försatt Sverige i ett ovälkommet dilemma. Mer EU - eller
mindre?
Svensk journalistik som rapporterar om utvecklingen blir viktigare än någonsin.
Övrig information:
Kurs och resa är kostnadsfria, boende på Fojos internat kostar 680 kronor/natt. I priset ingår frukost, linne, handdukar, tillgång till cykel och trådlöst
internet. Du har egen toalett och dusch på rummet.
Ansökningslänk (http://fojokurs.lnu.se/)
Kursledare: Ylva Nilsson
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En kurs i hur man som journalist i Sverige bevakar EU.



Svenska



VT, 2018
Kursdagar: 19 mars kl 09:00 - 23 mars kl 15.00



Kalmar
Fojo, Gröndalsvägen 19, Kalmar



Ylva Nilsson (/om-fojo/vi-pa-fojo/kursledare/2121-ylva-nilsson)
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Häng med oss


(https://www.facebook.com/Fojoinstitute/)



(https://twitter.com/fojo_se)



(https://www.linkedin.com/company/fojohttps://fojo.se/kurser-i-sverige/2062-eu-och-varlden-v18
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Kurser (/kurser-isverige)
Så här söker du (/kurser-isverige/sa-har-soker-du)

Fojo Media Institute - EU och världen
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work)
(https://faktajouren.se)
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(https://www.instagram.com/fojo_se/)


(https://www.youtube.com/user/fojokanalen/feat
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Frilansakuten (/frilansakuten)
Hjälp för journalister (/vad-vigor/hjalp-for-journalister)
Påverkan (/vad-vi-gor/paverkan)
Publikationer (/vad-vigor/publikationer)
Globala program (/en/what-wedo/global-engagement)
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Om Fojo (/om-fojo)

Fojo Media Institute - EU och världen

Vi på Fojo (/om-fojo/vi-pafojo/personal)
Så jobbar vi (/om-fojo/sajobbar-vi)
Historik (/om-fojo/historik)
För pressen (/om-fojo/forpressen)
Lediga jobb (/om-fojo/ledigajobb)
Kontakta oss (/omfojo/kontakta-oss)

Kalmar: Gröndalsvägen 19B | Stockholm: Stora Nygatan 26 | Brev: Fojo, Linnéuniversitetet, 391 82 Kalmar | 0480–44 64 00 (tel:+480446400) |
fojoinfo@lnu.se (mailto:fojoinfo@lnu.se)
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