#EUochjag

Vad betyder EU-medborgarskap för mig?
Konsttävling för studerande av högstadier, gymnasier och yrkesskolor
Finland har varit medlem i Europeiska unionen i 25 år. Under den tiden har till exempel den finska valutan
förändrats till euron, vi kan röra oss fritt inom Schengenområdet utan visum och tullbegränsningar, vi kan
enkelt ansöka om utbyte, studera eller jobba i ett annat EU-land, vi kan rösta och påverka i världens näst
största val (EU-val) och våra webbinköp garanteras med ett europeiskt konsumentskydd. Här är bara
några exempel på saker som har förändrats med EU-medlemskap. EU påverkar många saker, till och med
så många, att vi inte alltid ens vet att det är unionen som står bakom dem. Ni unga, som studerar på
högstadiet, gymnasiet eller yrkesskola, ni är födda inte bara som finska medborgare utan också som EU:s
medborgare. För er har unionen funnits hela ert liv.
Syftet med #EUochjag -konsttävlingen är att utmana ungdomar att tänka på, hur Europeiska unionen
påverkar ditt liv och hur det återspeglas i ditt dagliga liv. Vad betyder EU för dig och vad allt möjliggör
det? #EUochjag Vad betyder EU-medborgarskap för mig? -konsttävling är öppen för alla studenter av
högstadier, gymnasier eller yrkesskolor i Egentliga Finland. Du kan delta i tävlingen i valfri konstform:
t.ex. video, dikt, teckning, dans, målning, novell, sång, serie, hantverk, skulptur - You name it!
Tävlingsarbetet måste göras ensamt, inte i en grupp. Vi uppmuntrar att man använder återvunnet
material och utnyttjar allt sådant material som redan finns hemma. Det deltagande konstverket ska vara
i god smak och visa jämställdhet och likvärdighet.

Tävlingsperioden är 15.4.-21.5.2020.
De tre bästa konstverken kommer att tilldelas:
I. pris: helt trådlösa JBL-sporthörlurar i ett trådlöst laddningsfodral
II. pris: Fujifilm Instax mini instant kamera och film
III. pris: Kånken ryggsäck och SIGG-dricksflaska
Det deltagande konstverket (eller ett foto av det, om det är t.ex. en skulptur eller ritning) ska skickas
per e-post till europedirect@varsinais-suomi.fi den 21.5.2020 senast. Meddelandet måste ange
deltagarens namn, ålder, skola och kontaktinformation som han eller hon kan nås från (telefon och epost). Vinnarna kommer att kontaktas personligen. Genom att delta i konsttävlingen accepterar du att
ditt konstverk kan användas och visas på sociala medier, på Egentliga Finlands förbund / Europe Direct
Varsinais-Suomi-webbplatsen, i samband med olika evenemang, eller att det kan inkluderas i en
konstutställning. Deltagarens namn är alltid bifogat konstverket om det används. Om det
originalkonstverket behövs att skicka till tävlingens arrangör, kommer vi att kontakta deltagare
separata.
#EUochjag Vad betyder EU-medborgarskap för mig? -konsttävlingen organiseras av Europe Direct
Varsinais-Suomi som fungerar som en del av Egentliga Finlands förbund. Beskyddare för tävlingen är
MEP Ville Niinistö som kommer också att sitta i tävlingens jury.
Mer information om tävlingen: specialplanerare Katri Koivisto katri.koivisto@varsinais-suomi.fi

