AER Kommitté 3: Kultur, utbildning och
praktik, unga samt internationellt
samarbete
7 maj 2012 ägde vårens plenarmöte för AER (Assembly of European Regions) kommitté 3 rum i Wien, Österrike. I anslutning till detta möte genomfördes även konferensen Equal Opportunities (8 maj) samt ett plenarmöte för
ungdomsnätverket (9 maj). Deltagande politiker var Tomas Vedestig (s),
Johnny Åström (ns) samt Monica Carlsson (v). Tjänstemannastöd gavs av
Annette Kohkoinen (Division kultur och utbildning) och Ida Karkiainen
(Regionala enheten).
Kultur

Tomas Vedestig rapporterade, (ordförande för subkommittén, Karine Gloanec Maurin, var ej närvarande), om läget inom kulturområdet:
1 Anteckningar från förra mötet, det vill säga det som ägde rum i september
2011 i Istanbul, godkändes ej eftersom dessa sändes ut så sent. 18/5 var
sista dag att lämna synpunkter på anteckningar via mail.
2 Presentation av studien angående museernas roll i kommuner och regioner. Studien är gjord av ENCATC, European network on Cultural Management and Cultural Policy education. Karin Wolf (Kulturkonzepte,
ENCATC:s ambassadör i Österrike) presenterade och betonade det viktiga i att museer och kommuner samarbetar. Organisationen ENCATC är
AER:s huvudsakliga part när det gäller kulturfrågor. Norrbotten är, i
dagsläget, inte med i nätverket ENCATC.
3 Hur kan kulturen hjälpa oss ur krisen? Viktigt att vi inom kultursektorn
kan visa på kulturens nödvändighet och kommunicera ut detta. Självklart
viktigt att hitta en balansgång när det gäller kommersialiering. I september 2012 kommer en konferens äga rum där kulturens påverkan på krisen
lyfts – “Hur kan kulturen hjälpa regionen ur en kris?” Även på årets
sommarskola kommer temat lyftas. Ordförande för subkommittén arbetar
på en rapport som visar på vikten av kultur i kristider.
4 Det kommande ramprogrammet Creative Europe presenterades kort.
Ordförande för subkommitté Kultur, Karine Gloanec Maurin, kommer
inom kort maila ut ett s k opinion paper för synpunkter. Viktigt att även
lobba på nationell nivå. Lobbying på europeisk nivå inleds innan sommarsemestrarna. Tyvärr är inga rapportörer från Skandinavien.
Utbildning och praktik

En nyckelprioritering för AER inom detta område är att hjälpa regioner att
anpassa sin politik kring utbildning och fortbildning för att rusta sin befolkning med rätt kompetens och därmed stärka möjligheterna till inträde på arbetsmarknaden. Denna punkt på dagordningen leddes av ordföranden Tomas
Vedestig och centralt var diskussion om programmet Erasmus for all. Det är
ett program som är tänkt att kombinera ihop sju nuvarande program inom
området livslångt lärande, enligt ett förslag från EU kommissionen. AER:s
uppfattning är att programmet bör ha en tydlig fokusering på unga, att de
som läser yrkesutbildningar ska ha lika stor möjlighet att ta del av programmet som de som studerar på universitet och högskolor, att programmet även

ska försöka främja mobiliteten i sydöstra Europa samt att i högre utsträckning uppmärksamma regioner som viktiga aktörer när det gäller mobilitet,
utbildning, praktik samt arbetsmarknadsåtgärder. Utöver detta diskuterades
avslutning samt resultat av projektet YES – Young Entrepreneurship Strategies som bedrivits i två år.
Unga

Under 2012 är målsättningen att ytterligare integrera ungdomsnätverkets
arbete i AER:s strukturer för att säkerställa att unga har en aktiv roll och att
ungdomsperspektivet tas tillvara på i den europeiska beslutsprocessen. Vid
mötet diskuterades bland annat den höga ungdomsarbetslösheten i Europa
och den referentgranskningen som AER nu har genomfört i fyra regioner för
att höra hur dessa arbetar med arbetsmarknadsåtgärder för unga. Resultaten
kommer att presenteras i höst. Tomas Vedestig deltog även på ungdomsnätverkets plenarmöte den 9 maj och efterfrågade ungas synpunkter på programmet Erasmus for All. Vidare diskuterades förberedelserna för sommarskolan som i år är på Azorerna den 20-25 augusti med temat kulturella och
kreativa näringar., och regionerna uppmanades att delta med unga och politiker.
Internationellt samarbete

Subkommitténs ordförande Jacek Pilawa (Silesia, Polen) rapporterade om
AER:s engagemang när det gäller bland annat klimatfrågor, om AER:s engagemang i Tunisien och Asien. Vidare informerades det om ett möte med
Hilary Clinton där uppdraget var att informera USA om AER. Livlig diskussion om vad som är AER:s uppdrag följde. Nyckelprioritering enligt arbetsprogrammet för 2012 är att främja internationellt samarbete med betoningen på regionalism. Fokus är riktat mot medelhavsländerna, sydöstra och
östra Europa.
Samverkan med övriga kommittéer

Syftet med denna punkt på agendan var att höra vad de övriga kommittéerna
inom AER har för aktuella frågor i dagsläget. Ida Karkiainen presenterade
resultaten från kommitté 2 och plenarmötet i Joensuu den 19-20 mars, med
fokus på det europeiska året för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer. Karkiainen presenterade även Norrbottens läns landstings arbete
med demografiska utmaningar, projektet regional kompetensförsörjning och
generationsväxling samt projektet Best Agers.
AER:s generalsekreterare Pascal Goergen har ordet

Generalsekreteraren presenterade kortfattat tankarna kring den nya organisationen som ska diskuteras 10-11/5 på byrån i Odessa.
Konferens – Equal opportunities

På konferensen var Norrbotten mycket aktiv med presentationer rörande
•

Jämlika möjligheter på regional nivå där Monica Carlsson i sitt
framförande fokuserade på jämställdhet. Hon betonade vikten av att
skilja på jämställdhet och jämlikhet. Auditoriet ställde ett flertal frågor.

•

Integrering av romer där Monica Carlsson talade i frågan utifrån ett
europeiskt och ett nationellt perspektiv. Annette Kohkoinen talade
utifrån Norrbotten som ett gott exempel. Kohkoinen lyfte även den
lokala nivån då Luleå 19/4-2012 blivit utsedd av regeringen som en

pilotkommun gällande integrering av romer. Monica Carlsson lyfte
frågan hur vi ska gå vidare med Roma strategin. Tyvärr kunde inte
Tanja Hagert, ordförande för Romanikvinnors rätt i samhället, delta.
Likaså fick Maria Leissner, ordförande för Romadelegationen, förhinder.
•

HBTQ där ungdomsnätverket som i samarbete med permanenta
kommittén för jämlikhetsfrågor lyfte upp frågan kring unga hbtqpersoners rättigheter i Europas regioner. Många unga hbtq-personer
mår dåligt på grund av förtryck, hatbrott samt brist på öppenhet. Det
framhölls under seminariet att regioner har en stor möjlighet att förbättra situationen för många människor som inte tillhör heteronormen.

Förutom ovan nämnda teman lyftes även frågor som integration av immigranter samt unga med funktionsnedsättning. Moderator för eftermiddagen
var Monica Carlsson.
Kommande möte

Sker i Västernorrland den 12-13 september. I anslutning till plenarmötet
kommer en konferens kring unga som hoppar av skolan att arrangeras.

