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Europainformation

Till statsrådetoch föredragande i ärenden utrikeshandelom

Genom beslut den 22 december 1994 bemyndigaderegeringen statsrådetoch före-
dragandei utrikeshandelsärenden tillkalla särskild utredare medatt uppdrag atten
utreda frågor framtidarör central Europainformation och beslutasom attm m om
sakkunniga, och biträde utredaren.experter annat

Med stöd nämnda bemyndigandetillkallades den 9 1995 ambassadörLarsav mars
Jonsson utredare. Biträde under arbetet har varit konsult Lena Norberg.som

EuropainformationI enlighet med direktiven har jag beskrivit den statligasom ges av
myndigheter och diskuterat behovet kompletterandecentral information. Jagm av
redovisar vidare erfarenheterde gjorts sekretariatet för Europainformation.som av som
etableradesinför folkomröstningen i november 1994.

överväganden och förslag inrätta kontor för Europainformationett att i riksdagen,ett
redovisasi kapitel 6 i detta betänkande.

Stockholm i maj 1995

Lars Jonsson
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Sammanfattning

Jag föreslår för Europainformationatt ett permanent inrättas. Detorgan skall ha somfrämsta uppgift medborgarnaoch intressegrupperatt i samhället informationge omutvecklingen inom det europeiska samarbetetoch belysa hur Sverige påverkas olikaavinitiativ. Det viktigtär frågorna in isättsatt svenskt lculturanpassatett perspektiv för
informationen skallatt kunna nå effektivtut sätt.ett

Alla delar det svenskasamhället berörs medlemskapetav i den Europeiska unionen.av
Näringslivets behov EU-relaterad information väl intäckt.är När detav gäller
allmänheten bör motsvarandebehov tillfredställas del samhällsinfonnationen.som en av
Det betyder Europainformationenatt skall snabb, aktuell och ha lika tillgänglighetvara

helaöver landet.

Europainformationen bör placeras i riksdagen för understryka vikten allsidighetatt av
och saklighet.

Medlemskapet i EU innebär det kanatt komplicerat för medborgarna följavara mera att
den politiska Ett informationsorgan motiverasprocessen. permanent därför genom
behovet öppenhetoch insyn. Det skall blav kunna hänvisningorganetnya när deta ge
gäller information ärendenunder beredning i Sverige och i olika EU-instanser.om
Genom fortlöpande kunskapsuppbyggnad,bl med hjälpen databaser, skalla av egna
service kunna organisationer och enskilda. Det gäller inte minstges journalister, somsaknar informationsvägar till EU-miljön.egna

Det skall vidare förse skolororganet och bibliotek informationsmaterialnya med och
för utbildningsinsatser.ansvara

Europainfonnationen skall användasig erfarenheternafrån den informationskampanjav
gjordes inför folkomröstningen i november 1994.som Utredningen visar de metoderatt
utvecklats Sekreteriatet för Europainfonnation,som verksamhetav upphör den 30vars

juni i år, delvisär och framátsyftande samhällsinformationensnya område.

Hur den demokratiska förankringen skall kunna förbättras de frågor kanen en av som
kommavänats vid EU:s regeringskonferensIGC 1996. Någraupp färdiga lösningar

finns knappast för dagen i något EUs medlemsländer. Den modell för Europa-av
information i Sverige,prövats och har dragsom med de motsvarandegemensamma
verksamheter byggs i Danmark och Finland, bör dock kunnasom upp utgöra bidragett
till diskussionen.

Jag har bedömt frågan den offentligaatt sektornsbehov effektiva informations-om av
kanaler för beredningen EU-ärenden faller utanför utredningsuppdraget.av Vid de
kontakter jag har haft under arbetetsgång har dock påpekatsbehovet centralaattav
insatsergörs påäven detta område.



Inledning

Uppdraget

medutredaresärskildtillkallalåta1994december22beslöt den attRegeringen en
utformadEuropainformationen börsamhälleliga varasamladedenutreda huruppgift att

1995.juni30efter den

utredarenskulle1994:159DirdirektivenEnligt

fallerverksamhetsområdenskildainformation somdenbakgrund ommot av- centralkompletterandebehovetutredamyndigheterstatliga avm m
Europainformation.

bedrivitsharverksamhetfrån denerfarenheternaredovisa somochstudera- särskildmedEuropainformationförsekretariatetförinom ramen v vilkenioch prövafolkbibliotekenmedsamarbetepå dessuppmärksamhet -
fortsätta.skallverksamhetenutsträckning

lämnasförslag ävenskullebehövdes omcentraltfannutredarenOm att ett organ
resursbehov.

Norberg,Lenautredningsman.till19959utsågsdenJonssonUndertecknad Lars mars
mig.biträttAB, harNetworkNorberg

Europainforrnation iskrivitstidigarevadinhämtatjag omhararbetetUnder som
dokumentationdendeltagitharJagsamhällsinformation.svensk avochSverige om nuvarandeintervjuat dessochEuropainformationförsekretariatetiarbetetfinns avsom

andraantalpersonal ett personer.samt

särskilt diskuterasFrågeställningar som

Europainfonnation sedanbehovet permanentbedömavaritUppdraget har att enav
direktivennaturligtDetEU. ärunionenEuropeiska somi denmedlemblivitSverige -

bedrivitsinformationfrån den averfarenheternadärvid somatt seanger - novemberifolkomröstningeninförinrättadesEuropainformation,försekretariatet som
utvärderinguttömmandeanspråk avdock inte attUtredningen gör en1994. ge

arbete.sekretariatets

övervägandenaiviktigasärskilt om enbedömtjagfrågeställningarDe varasom
Europainformation ärpemianent

Europafrâgorna.iopinionsbildningendemokratiskadenstärkabehovet attav-
förbättras.kunnaskallarbetei EU:sinsynmedborgarnashur-



hur det växande antalet lokala aktörer olikafrån tillkommuner-
intressegrupper är engageradei påverkar behovetEtrmpafrâgomasom av en
aktuell, decentraliseradoch snabb infonnation.

l den diskussion leder fram till förslaget jag fasta på:har särskilt tagitsom

den ökade komplexiteten i frågor Europasamarbetetberör och behovetsom- av
översiktlig, förklarande infonnation.

infonnatiorlsteknologins möiligheter och bibliotekens roll inya—
samhällsitrfomtationen

samhällsserviceför infonnationatt i Europafrägomapermanent kanen-
motiveras såväl demokrati- effcktivitctsskäl.av som

Innehållet i betänkandet

kapitell 2 diskuteras behovet Europainfomtation efter den 30 juni ipermanentenav
år, då det nuvarandesekretariatet för Europainfomiation Olikaupphör.
samhällsintressensoch behov diskuteras bakgrund bl demokratinsmotgruppers av a
internationalisering och infomiationsteknik. Principema för samhällsinformation iny
Sverige redovisas.

Direktiven det är behovet kompletterandeatt verksamhet skall utredas.anger av en som
kapitell 3 görs den bakgrunden kartläggning existerandemot aktörer inomen av

Europainformationen i Sverige, inklusive Europakommissionensdelegation och
Europaparlamentetsblivande kontor.

Kapitel 4 redovisar och utvärderar den verksamhet bedrivits sekretariatet försom av
Europainformation. Det gäller bl telefonpanelen, nätverket med bibliotekssamarbeteta
och databaserna.På sid 28 sammanfattandeomdöme de strategierettges om som
sekretariatet haft.

kapitelI 5 beskrivs kortfattat hur Europainfonnationen organiseradär i Danmark,
Finland, Frankrike och Storbritannien.

Förslaget inrätta föratt Europainformationett med placeringpermanent iorgan
riksdagen redovisas i det avslutandekapital innefattarDet bl arbetsuppgifter,a
verksamhetsprinciper och för det tilltänktaresurser organet.



EuropainformationcentralBehovetNuläget:2. av en

Inledning

vidgades det1995januarilunionen denEuropeiskai denmedlemSverige blevNär
ellerintressebevakavillDen ettnationsgränsen.beslutsfattandetöverdemokratiska som

i formhinderopinionsbildningen möteridelta avinformation för nyabehöver att
kännetecknatförhandlingsmodellförvaltningskultur. Denoch somspråkfrämmande

begränsademedlagstiftningsmodelldelvis meralivpolitiskt ersättssvenskt enav
förankring.demokratiskochtill insynmöjligheter

i ljusetblbedömasEuropafrågorna börsamhällsinformation acentralBehovet omenav
härav.

mål. lviktigtarbetei EU:söppenhet ettökadregeringen har somsvenska sattDen upp
förverkaskaSverige blslås fast199495:40 attpropregeringsdeklarationen a

förankringfolkligochparlamentariskfastareinsynochöppenhetökad samt en-
unionsarbetet samtav

kommunikation.ochinformationförnätverkgemensamma-
1994 tillsattesnovember15deni Tromsö enstatsministrarnasmötenordiskaVid de

ifolkomröstningarnaeftersamarbetetnordiskadetanalyseraförarbetsgrupp att
ochöppenhetföreslagithar attSverige. ArbetsgruppenochNorge senareFinland,

samarbetet.nordiskadetfrågor inomprioriteradeskallEU:s arbeteoffentlighet i vara

tillförslagåriirådets möte treinför Allmännamemorandum marsiDanmark ettgav offentliggörandeobligatorisktrâdsdebatter, avflergäller öppnaöppenhet. Detökad
verksamhet.lagstiftanderådetsdet gällerrâdsprotokoll närliksomröstresultaten av öppenhets-förasigförbehåller rättende attklart uppgjortDanmark harSverige och att

1996.IGCregeringskonferensenfördagordningenfrågorna

efteropinionenförändrademed deni ochharförankringendemokratiskaDen
tillbidragKommissionensEU.inomuppmärksamhetökadMaastrichtfördraget ägnats

delsöppenheten,ökaföråtgärderibestått dels attharEU-samarbetetförankrabättreatt
MaastrichtfördragettilldenUtgångspunktenärinformationspolitik.aktivi meren behandlingrådetsEuropeiskainformation avtill samtdeklarationen rättbifogade om

1993.underämnet

föremål för grön-bliskallfrågor,listapublicerat överblhar somKommissionen ena
Allmänhetenserhållas.kandokumenthurhandledning förpraktiskvitböcker ochoch en 1993ochdecemberikod, somföljer den antogskommissionsdokumenttill somtillgång

tillgänglighet harÄven möjligastörstamålet sägsâr.tvåefterskall varaöver omses
undantagsmöjlighetsvepande anges.för denkritiserats somkoden

CommunicationInformationlåtit utarbetaDG X rapportenKommissionenharVidare
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Openness, i juni 1993. Där informationsägsantogs skall lätt nå,attsom attvara
överskådlig enkel och klar. Den ska relevant, efterfrågestyrd insatt isamt ettvara
sammanhang.Målet skall vara

positive EU image, illustrate the Unions...to valuespromote basedtoa on
democracy, prosperity and social justice and favourablepeace, create a

general in which EU policies be pursued.context can

Det i konsekvensmed nämnda Kommissionen planerar ökauppges rapport att att
informationsinsatserna i medlemsländerna i syfte peka problematta gemensamma
i Europa och demonstrera fördelar den europeiska integrationen.av

Europasamarbetetsgrundläggandekaraktär måstesamtidigt få påverka utformningen av
informationsinsatserna i de enskilda medlemsländerna.Så länge samarbetetbäst beskrivs

samverkan mellan enskilda nationer kommer informationen behövasom att anpassas
kulturellt. Internationell forskning har visat centralt producerad, gränsöverskridan-att
de marknadsföring har begränsadframgång. I Bryssel utformade informationsinsatser
har sin givna plats det gällernär förklara EU:s institutioner, mål och verksamhet.att
Den kan däremot inte, haroch heller inte till uppgift, perspektivet Sverige iatt ge
EU.

Som medlem i Europeiska unionen delar Sverige för hur medborgarnasansvaret
delaktighet och insyn skall kunna förbättras. Regeringskonferensen1996skall påpröva
vilka punkter Maastrichtavtalet behöver revideras bl för unionen skall kunnaatta
fungera effektivt med utökad medlemskrets. Om unionens legitimitet hos med-en
borgarna skall kunna stärkasmåste ökad effektivisering åtföljas på huren av en ny syn
medborgarna skall kunna för dessmål. En viss villrådighet betecknar dockengageras
dagenssituation; någon färdig modell för hur detta skall kunna åstadkommasfinns för
dagen knappast i något medlemsland.

Den efterfrâgestyrda och decentraliseradeinformation till medborgarna prövades isom
Sverige inför folkomröstningen i november 1994 sekretariatet för Europain-genom-formation bör i detta sammanhang intressantutgöra exempel.ett-

Behovet Europainforrnation i Sverige behandlasi det följandepermanentav en mot
särskild bakgrund av

demokratins i intemationaliseringen.problem-

olika behov infonnation.gruppers av-

den doktrin utvecklats i Sverige samhällsinformationensområde.som-

Demokratins problem i internationaliseringen

Demokratins problem i internationaliseringen har uppmärksammats i Konsekvens-a
utredningens genomgång följderna svenskt EU-medlemskap. Docent Magnusettav av
Jerneck belyser i delbetänkandeSuveränitet och demokratiett SOU 1994:12 bl dea
ändrade förutsättningarna för demokratisk förankring och svårigheterna för med-



informationsöver-informationkomplexväxandemängderhanteraborgarna att av
skottet.

förhandlingsarbctet,isekretessbehovet utaninte baratroligtDet är att av
nivå kommereuropeiskbeslutfattandepolitisktiockså det höga tempot

Informations-i förväg.frågorförankrasvårighetermedföra attatt
samhällsutveck-ikomplexitetentilltagandemed denkombinationiöverskottet

till vissakan koncentrerasdiskussionenendastpolitiskadenlingen gör att
samtalet.politiskautanför detmåste lämnasandramedanproblem,

handlingskapacitet ärinternationellhasmå förvidarepekar attJerneck stateratt en
hemmadebatt,tillledaDetta kankonflikter.internaned somtvingade en svagatt tona

siktocksådet kanförfattaren.påpekarMen.förhandlingarna.underlättarvisserligen
demokratin:förriskeravsevärdamedföra

måttoi sådeinokratiproblem attinte baraemellertiddebatt är ettEn svag
internationaliseradei dehandlingsalternativendärmedochpartiprofileringeit

in-i mångabefästaocksåi längdenriskerardiffus. Den attblirfrågorna en
svåraoch kunskappå insiktutbredd bristdemokratierternationaliserade om

problem.internationellaoch sammansatta

deTill hördem2000-talet.införmotkraftermöjligasamtidigtFörfattaren anger
regeringarnasbegränsasyftar tillkontrastrategier, bl attparlamentariska som a

ochEuropaudvalgetdanskadetkansammanhangetinformationsmonopol. I attnoteras
nordisktframtidaFråganBryssel.imedarbetare ettutsändharEU-Oplysningen omen

berörda parlament.diskussion mellantillvaritområde harpå dettasamarbete uppe

Sverige harmöjlighetervilka attinternationaliseringen åraspektuppmärksammadEn av
enligtrådermeningformellIEU-samarbetet.inomoffentlighetsprincipenhävda

vid EUeorganen.dokumentationtilltillgångbegränsadgällande regler

inom EUgodinformationpåtillgångeninformelladeninskjutas ansesdockHär bör att
harvederbörandeorganisation, förutsatt attbeskrivs öppenmeningi denna ensomsom

hjälp.sakkunniganlitamöjlighetellerEU-systemetinsikter i attgoda

offentlighetsprincipen tasframhållit ävenAxberger har attHans-GunnarJuristen om
hemma-gällerpraktiken deti närintedenmening, berörsi formellEU-rättenöver av

svensktEU-vidoffentlighetsprincipenmed etthänderVadEU-ärendenberedningen av
innebärmedlemskapetAxbergerSamtidigt påpekar att enSJF 1994.medlemskap,

ochhemmatalaoegentligtblirsiktoch det atttvå omdockning rättssystem attav
Sverigesnormallösningarna,europeiskadepåverkasSverige kommerborta. att av

vilja ochpå våralltberorEU-arhetetiöppenheten mest egenhävdamöjligheter avatt
författaren,hävdarvårtgenomdriva synsätt,beslutsamhetatt

handlingarantaldetpraxis förochreglerhand stora somi förstagälleri dagProblemet
utrikessekre-gällerdetLagstiftningen närutrikessekretess.omfattasdelvishelt eller av

helt elleroffentligabetraktashandlingarså1994förändrats somhar att numeratess
uppgifterförgällersekretesskyddas.Sekretesssäkerhetbörmed aintedelvis deom

myndigheterJustitiedepartementetförhandlingspositioner. an-länders gerolikaom
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visningar hur de ska tolka offentlighetsprincipen kontakterna med internationellanärom
ökar. Enskilda, liksom journalister, enligt uppgift imöter del fall ovilja hosorgan en en

myndigheter lämna handlingar vilkas det råder osäkerhet.att ut statusom

Ett problem detär arbete sker i beredandearbetsgrupper i Kommissionenannat att som
Ministerrådet,och över huvud inte dokumenterasi sådanaformer det kan blitaget att

föremål för offentlighet enligt svenskmodell.

Den begränsadeformella öppenhet präglar delar samarbetetinom EU skaparsom av
behov av:

rådgivning och vägledning till medborgarna det gäller praxis inär regler och-
insynsfrágorna, i EU:s och i den svenskaförvaltningen.organ

upplysningar vilken myndighet i Sverige för viss sakfråga ochom som ansvarar en-
hur Sverige i beredningen visstär ärende i Kommissionensrepresenterat ettav
respektive Rådetsarbetsgrupper.

Olika behov informationgruppers av

När det gäller näringslivets behov Europainformation kan konstateras Kommers-attav
kollegium och NUTEKEIC har byggt kvalificerad service se nedansid I8.upp en
Större företag har plats i Bryssel. viktigareInga brister irepresentanteregna
informationen påtalats.har Det har dock uppgivits den slutna förhandlingsprocessenatt
i EU skapar problem detnär gäller tillräckligt snabbt fâ information utvecklingenatt om
i Bryssel i viss fråga. Som exempel har EU:s politik tredje land,nämnts mot ten ex
regler bananimport antidumpingbestämmelser.eller Näringslivets behovom av
Europainformation behandlas dennabakgrund inte vidare i utredningen.mot

Frågan den offentliga sektorns behov effektiva kanaler det gäller EU-närom av
information fallatorde utanför utredningsuppdraget.Under utredningensgång har dock
från flera häll påpekatsbehovet insatsercentrala i detta avseende.ävenav

Allmänhetens kännedom EU och dessinstitutioner begränsadenligt de under-om var
sökningar SIFO hösten 1994utförde uppdrag sekretariatet för Europa-som av
information. Erfarenheterna från Danmark, varit medlem i EG sedanl972,som
bekräftar informationsinsatser bör planeras lång sikt.att

Utvecklingen under 1995 intehar studerats.Vissa antagandenkan dock detgöras när
gäller skillnader mellan olika efterfrågan information.gruppers

Det sjunkande valdeltagandetoch mindre benägenhet identifiera sig politiskamedatt
partier ibland tecken minskat politiskt intresse. Maktutredningen SOUses som
1990:44 polemiserar delvis dennauppfattning peka på vissa formermot att attgenom

politisk aktivitet faktiskt Frånhar ökat. 1968 till slutet 1980-talet har andelenav av
talat inför såledesökat från 24 tillmöte 40 och andeldenettpersoner procentsom av

befolkningen skrivit insändareeller artiklar fördubblats från 10 till 20som procent.
Tilltron till kunna hävda sina intressen myndigheter har vuxit iatt gentemotegna



skrivelseförfatta ellersig själv kunnaandelmån-Denmotsvarande ensom anser
från 45 till 68ökatöverklaga beslut har procent.ett

information ochtillgång tillhaskillnader det gälleravsevärda närSamtidigt finns det att
undersökningarmångavisat ipåverka. Det blförmågan kunna ärupplevelsen att aav
till insyn ochrättighetermedborgerligautnyttjar sinaandravälutbildade oftare änatt

stigande, ojämntmedborgarkompetensenärkanpåverkan. Sammantaget sägasatt men
fördelad.

låtitEuropainformationsekretariatet förundersökningarfår dePåståendet stöd somav
Europafrågorna bedömsinformationfåattgenomföra. svårigheterna tag om

i samhället.skildaolikamycket mellan grupper

inflytande ochmedborgarnasutredningennyligen tillsattaDirektiven till den om
för deltagar-flera problemDir 1995:56 pekarsamhällsutvecklingendelaktighet i
människorskringfrågeteckeni EU har skapatinträdetdemokratin. Bl sägsatt nyaa

delaktighet i beslutsfattande.

demmellanklyftorna i samhälletökarrisker förfinns betydandeDet engage-att som
demokrati-I svenski direktiven.vidareutanför, detsägssig lämnasoch dem somrar

inte någoni finnsdagpåpekasdet,viktig rollfolkrörelsertradition spelar men,en
många beslutbibehållas närfolkrörelsedemokrati skall kunnalevandestrategi för hur en

fattas i Bryssel.

i någonmedlemmedborgarnaär92dockMaktutredningen konstaterar att procent av
undersökningarSCB:sförtroendeuppdrag.inneharförening 35och omprocentatt

i någonaktivbefolkningen är52visarULF 1994levnadsförhållanden procentatt av
förening.

delbetydandestått förhittillsharochorganisationerFolkrörelser, avengrupper
EU-Oplys-danskadendelaserfarenhetEuropainformation. Dennaefterfrågan av

kapitel 5.ningen se

Sådanaintresseorganisationer.paneuropeiskaframsamtidigtIntegrationen driver agerar
organisationer,fackligaeuropeiskasjälvständigt denredan i dag tarenan, ex

jordbruksorganisationer.arbetsgivare- och

medborgaresvenska ärlikaså. Tvåbildasaktionsgruppernätverk och procentNya av
medarbetarorganisationeriochaktionsgrupperi lokala procentmedlemmar somtre

Maktutredningen visarframträdande roll. attharUngdomarinternationella frågor. en
i lokalamedlemmarbefolkningen ärTvåofta hög.aktivitetsgraden är procent av

internationella frågor.medorganisationer arbetariochaktionsgrupper procenttre som
i demedlemmarförtroendeuppdrag änfleraktiva och hari allmänhetDe är mer

etableraderfolkrörelserna. .

den tredjebörjat taladiskussioneninternationellai dentid har omUnder mansenare
försigsluterMänniskorprivata.och denoffentligadenvid sidan sammansektorn av

förutsättningarellerinte har attdet allmännaverksamheterhand resurseratt ta somom
förgrogrundvälfärden ochtillbidrakunnasektorDenna växandesköta. vara enanses
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vidare politiskt Det finns samtidigt risk EU-anslutningen skaparengagemang. atten ett
vidgat avstånd mellan berörda och politiskaden nivån i samhället.grupper

Journalister erhöll särskild service inför folkomröstningen EU-medlemskapetom genom
den k presspanelen.Det finns alltjämt motiv för stöd ât medier, inte hars att ge som

kanaler till EU-miljön. Bl skapar kommunernasoch andra lokala aktörersegna a
direktkontakter med EU-institutionerna behov journalistisk bevakning.ett av

Det finns behovett av:

grundläggande information utvecklingen inom Europasamarbetet,insatt iom ett-
svenskt sammanhang.

kunna följa i behandlingen fråga inom EUatt och bedömastegen konse-av en-
kvenser för Sverige.

särskilda åtgärder för informationssvagagrupper.-

Lokala intressenter och aktörer behöver:

snabb, aktuell och lokalt tillgänglig information databasergenom-
och den service kan bl telefonpanel.som ges a genom en

Den svenska modellen för samhällsinformation

Den svenskamodell för samhällsinfomiation vuxit fram skiljer sig från den isom
många andra EU-länder se sid 28. Informationen förutsätts liksom i Norden i övrigt-

politiskt neutral och värderingsfri. En tydlig gränsdragning i förhållandegörs tillvara-
de budskap frånkommer politiska partier och massmedier.som

Informationsansvaret uppfattas vidare naturlig del respektive verksamhets-som en av
område. Det gäller departement, myndigheter, landsting kommuner.och

Rätten till information delvis reglerad i delvisär lag, baserad den praxis vuxitsom
fram i utredningar, propositioner och riksdagsuttalanden.

Tryckfrihetsförordningen, 2 Kap, Om allmänna handlingars offentlighet varjeger
svensk medborgare del allmänna handlingar.rätt Förvaltningslagen, Mya-att ta av
digheternas serviceskyldigheter, 4 varje myndighetsäger skall lämnaatt upp-
lysningar, vägledning, råd sådanoch hjälp till enskilda i frågor myndig-röramian som
hetensverksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning lämpligärsom
med hänsyn till frågans den enskildes behov hjälp och myndighetens verksam-art, av
het.

Oftast förutsättes medborgaren själv aktiv. Verksförordningenär och vissa special-att
lagar vänder dock perspektivet. Enligt socialtjänstlagen, lagen servicestöd ochom m
fl lagar skall den berörd informerasär sina förmåner och rättigheter. Enligtsom om
plan- och bygglagen skall boende och andra berörda informeras redan under förbe-det
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stadiet.redande

samhällsin-vidgadolika utredningar,vidare iriktlinjer finnsAllmänna t.ex. om
Samordnad samhälls-SOU 1975:41,demokratiKommunalSOU 1969:48,formation

iSOU 1993:90utvecklingdemokrati i1984:68, Lokal samtSOUinformation
vuxit fram skalldoktrinEnligt denriksdagsuttalanden.propositioner och i som

samhällsinfonnationen: .

och verksam-landstings kommunersmyndigheters,statligadelintegrerad avvara en-
het.

demokratiskai dendeltamedborgarnamöjligt fördetgöra att processen.-

sinaoch fullgörasina rättigheterdelför medborgareunderlätta att av-
skyldigheter.

frånhandinte i förstainformation ochbehovfrån medborgarnasutgå av-
informera.intressemyndigheternas attav

politisk neutral.värderingsfri ochsaklig,vara-

för med-svårigheterskaparinformationsansvaretdelegeringenlångtgåendeDen av
också behovDärför finnssig.vändaskavartgällerdet avborgarna när att veta man

Departement,Från RiksdagTidskriftenupplysning.orienterandeövergripande, som
Sam-medborgarhandbokenarbete,regeringskanslietsoch samtriksdagensspeglar

på detta behov.riktar in sighällsguiden

första gångenoch komverksamhetermyndighetersolikaSamhällsguiden informerar om
regerings-riksdagensursprungligenhade1979. Civildepartementet ansvaret, menut
varierat. SomUpplagan harregeringskansliet.med1986enligt avtalkansli dettaövertog

itrycktårs utgåva1994 är1983.exemplari 39 000Samhällsguidentrycktsharmest
andrabibliotek och hosexemplar. guiden finnsinnebärDet17 O0 att

Ingeni hushållen.utsträckningnämnvärdnågoniknappastvidareinfonnatörer men
medlem i EU.Sverige blevefter detSamhällsguidenhar ägt attkomplettering rumav

medborgarkontordebiblioteken ochocksåinformationOrienterande somges av
serviceochverksamhetkommunaltäcker samtDeinrättats i några kommuner. senare

grad besökarei varierandedeDessutomstatliga sektorn.också denupplyser gerom
delIbyggnadslovsökadaghemskö,sig till etc.anmälaärendenmöjlighet enuträttaatt -

biblioteket.lokalai detplaceratsmedborgarkontoretfall har

medtillsammansmyndighetsnivå förklararDelegeringen tillinformationsansvaretav
påså begränsaderegeringskanslietharåsiktsneutralitet varförpåkravet .resurser

från denpåpekatsSverige,situationen iskiljer sigavseendeområdet. I detta ovan,som
europeiska länder.andrai mångagällersom

delar Upplysningi EU.medlemskapetberörsdetsvenska samhälletAlla omavav
vägledassamhällsinformationenochdärför delEuropafrågorna bör avvara en av

principerna för denna.
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Informationsteknologin

Sedanslutet 1970-talet diskuterat den sändarorienterade, centralstyrdahar hurav man
och katnpanjinriktade individualiseradsamhällsinformationen skall kunna göras mer

minskaKonstitutionsutskottet 199495 KU:41. åstadkomma har velatFör dettaatt man
trycksaksproduktionen och till informationsteknologi.över ny

Detta möjligt förhar blivit under tid bl terminaler ställtsatt uppgenomsenare a
allmänhetens Framför folkbiblioteken dettabehov. allt det sätt är vägär attsom

utvidgad,skaffa sig roll i samhället.en ny,

lnformationsdelega-Den informationsteknologin diskuterades 1984 i den kredannya s
tidpunkttionens samhällsinformation, SOU 1984:68. Vid dennaarbete Samordnad var

frågan drivits vidare bltekniken emellertid inte tillräckligt utvecklad. Därefter har ava
civildepartementet projektet medborgarkon-finansdepartementet inomnumera omav

Datorstöd infonnationstjänster kommunernasmedborgarkontorför bibliotekens ochtor.
blir vanligt.alltmernu

Riksdagensfulltextdatabas, RIXLEX, 1993 för allmänt bruk och utnyttjassedan öppenär
i utsträckning Samhällsguidenfinns sedanökande bibliotek och medborgarkontor. ettav
år innehållet fortlöpandetillbaka i avsikten skallfulltextbas RIXLEX och är attsom
revideras.

Användarna RIXLEX emellertid ha kunskapoch andra referensdatabaserbehöverav
och träning i sökning mått samhällsorientering. Sökningenrelativtsamt ett stort av
bibliotek därför oftast assistans informationsbibliotekarierna.sker genom av

Biblioteken såvitt Utredningen kulturpolitikens inriktningkommer, kan utläsas omav
Dir framtida informationshanteringen.1994:146, strategisk roll i den lokalaatt en
60 folkbibliotek flerden befolkningen besöker årligen och alltprocent ettav vuxna -
enligt för söka information.vissa undersökningar till 40 det enkomgör attprocentupp -
Denna utveckling torde ha den informationsverksamhetuppmuntrats genom som
bedrevs inför folkomröstningen.

I kommentarerna till den bibliotekslag föreslå betonaskommunernasochattman avser
bibliotekens självständiga ställning. Biblioteken därför bli kanaler för centraltkan

självaproducerad information bara i den utsträckning de önskar det.som

Europainformationen i SverigeAktörer inom

Europakommissionen

Europakommissionens den svenskadelegation i Stockholm bevakar i första hand
politiska Vidare informerar kommissionensarbetsfonner, planer ocharenan. man om
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för vidkommandeingår i uppdraget belysa konsekvenserna svensktbeslut. Det inte att
perspektiv. I förstaöverhuvud EU-frågor i svensktEU:s politik eller sätta ettattav

förvaltning ochbetjäna politiska miljön, dvssig inriktad denhand säger attman vara
räkning.utreda frågor för allmänhetensmedier. inte kapacitetMan har att

framställs i Bryssel.trycksakergivetvis tillgång till de databaserochKontoret har som
information utnyttjas olikaDenna kan sätt:

telefonupplysning,från allmänhet företagför frågor ochbesvaraatt-
material skickas ut.som

månadstidskrift EU Sverige.kontoretsgenom-

håller byggadet nätverk kontoret att upp.genom-

på tidskriftenkostnadsfritt.informationsmaterialet AttEn del utstor prenumereragesav
ochvia Fritzes bokhandelVissa skrifter säljskrår exkl moms.kostar emellertid 155

Bibliotekstjänst.

Europe Informationi Stockholm,informationscentral för allmänheten centralaEn
tillgängliga.kommer hållasoch dokumentPoint, planeras. Databaser att

myndigheter och andramed svenskavill ha samarbeteKontoret näraett organ som
beståendenätverkuppnå utvecklasEU-information. För dettamedarbetar ettatt av:

förkostnadsfritt till förfogandeinformation och databaserställsBibliotek. Skriftlig
SCB:s bibliotek ochRiksdagsbiblioteketdepâbibliotekEU-bibliotek, kofficiella samts

forskningsbibliot-universitets- ochdokumentationscentralerEDC 9Europeiskatill ks
länsbibliotekenmedfolkbibliotekenmed de svenskaKontoret samarbetarek. även som

förmedlingslänk.

Eurolnfo-antal kmedlemslandetablerasI varjeSmåoch mindre företag. ett s
utbildning förtill och databasersådantfår tillgång dokumentCenterEIC. Ett samt

200 EIC iomfattar äni europeiskt nätverkingår sedanmedarbetareoch ett mersom
små och medelstoraförfrågningar frånHuvuduppgiften besvarahela Europa. är att
utvecklingsprogram,forsknings- ochmarknaden, EU:sföretag den gemensammaom

etableringsreglerñnansieringsmöjligheter, m.m.

omfattandesig intekostnadsfria, åtari huvudsakEIC, tjänster är ut-meravars
EIC i Sverige placeratinrättades det förstaträdde i kraftredningar. EES-avtaletNär

etableringenplanerasSverige blivit EU-medlemSedaninom NUTEK, nedan. avse
ytterligare sju EIC.

Europaparlamentet

1995. Informa-Stockholm beräknasblii öppnatEuropaparlamentetskontor sommaren
sig framför allt tillriktaverksamhet kommertionen Europaparlamentets attom

intresseorganisationer. Man villfackföreningar och andrariksdagen och dessutskott,
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också finna vägar göra parlamentets resolutioner kända föratt allmänheten. Vidare
planeras seminarier, konferenser och olika besöksarrangemangtill Bryssel Stras-och
bourg. lnformationen förutses bli mindre profilerad jämfört med den från Kommis-
sionen kontor.

Riksdagen

E U-niirmnden

EU-nämnden riksdagensär för kontakter med regeringen i frågor påorgan som
regeringsnivå bereds i EU-organen. De frågor för närvaranderedovisas i EU-som

sådanaär hunnit relativt lång i beredningen. l fortsättningenorganen kommersom
riksdagen i större utsträckning kunna följa fråga från initiativatt till beslut. Samtidigten
kommer fackutskotten vid sidan EU-nämnden, delta i arbetet iatt, omfattningstörre ån
idag.

EU-nämndens kansli får for frågornärvarande från allmänhetenbåde allmännaom
Europaärendenoch ärenden ligger inom nämndensansvarsområde.Frågandeom som
får eller hänvisasberörd myndighet alternativt sekretariatet. Många frågorsvar kommer
från studerande från högstadium, gymnasium och högskola. Den tidigare EU-
delegationen fick relativt många frågor handlade demokrati inflytandeoch närsom om
beslut förs internationell nivå. För närvarande får EU-nämndenskansli frågorupp
framför allt tillämpning regler redan gäller.om av som

Kansliets personal håller i viss utsträckning föredrag framför allt inför grupper av
vidareinforrnatörer.

Kansliet förser journalister med föredragningslistor och handlingar inför möten. Några
fastställda rutiner för utskick till joumalister i allmänhet finns inte. Frågor vadom som

under diskussionernabesvarassagts enbart nämndensledamöter desamtav represen-
för regeringskansliettanter föredragit ärenden. stenografiska uppteckningar frånsom

nämndsammanträdenaföreligger cirka fyra veckor efter sammanträde.Dessaett
anteckningar offentliga;är med undantag för de i praktiken mycket begränsade- -avsnitt faller under sekretess.som

Frågor under beredning kan redovisas för diskuterasnämndenoch vid flera tillñllen.
Kansliet kommer därför upprätta register så kan följaatt vid vilka tillfällenett att man

viss fråga diskuterats i nämnden.en

Kansliet för Europainfonnation inom riksdagenatt ett skulle innebärauppger organ en
avlastning. Den danska EG-Oplysningen arbetar tillsammansnära med den danska
nämndenskansli: chefen får vidnärvara nämndenssammanträden,Oplysningen förser
medierna med föredragningslistor och andra handlingar och distribuerar dessutomdessa
till allmänhet och andra frågor.ställer Ett svenskt skall kunna arbetasom organ

sätt,samma menar man.

Kansliets inställning restriktiv ska fullgöra sina speciella uppgifteruppges vara man-sig inte strategisk imen större sammanhang.ser ettsom en resurs



jörlvaltningskontorRiksdagens

service när detvissinformationsenheten,Riksdagensförvaltningskontor genomger,
också allmänheten.gäller Europafrågoma, vad avser

arbets-riksdagensfrågortelefonpanel besvararInformationstjänsten har omsomen
brett spektrumfårinte panelenärendehantering. hindrarformer och Det emot ettatt ta

15-20fler frågor %alltUnder år harverksamheter.frågor även andra senareomav
150-200 samtal.dagligenInformationstjänsten besvararEU-anknytning.haft

perioden enskildaallmänhetentjänstenutnyttjades1993-februari 1994Under avmars
13%massmedier och16%,företag18%, organisationer och22 %,‘-departeincnt

10%.skola -

fördelade sig de samtal19951994-151955halvåret l oktoberUnder knapptett mars
EU-anknytning enligt följande:hadesom

till riksdagsarbetetallmän koppling2 500 samtal med
EU-nämndenochi Europaparlamentet350 samtal ledamöter.om

sammanträdendess20 EU-nämnden ochsamtalr omu. riksdagen.direkt berördeEU-frâgor inte250 samtal om som

special-199394 medårsskiftetvidutkomFrån Riksdag ettTidskriften Departement
00045i upplagaEuropa ex.en omnummer om

EGEU-frâgor och är k1950-talet bevakatbörjanRiksdagsbiblioteket har sedan nu sav
officiellaförfogar över EU:sBiblioteketEU-inforrnation.depåbibliotek förnationellt
offentligtsvenskttidskrifter och.ochkommersiellt utgivna böckerdokumentation samt

tryck EU.om v
och-tjänstemän-samthandförstaRiksdagsbiblioteket ledamöterför riksdagensi tillår

fem timmarför. allmänhetenregerings-kansliet. dock öppetvid åranställda Det per
telefon.disk ellervidfrågorinformationsservice besvararBiblioteketsarbetsdag. per-

Utredningar ochinternt.för riksdagenavseddUtredningsgiänstenär-i första hand
tilluppdragen20cirkadelingåriarbetsuppgiftema. procentanalyser En stor av-- direktharcirka 10anknytning ochinternationell procentutredningstjänstenhar

anknytning till EU.

kompetensskaharHandläggarna klara EU-haspecialisering. Alla attviss grad aven
EU-infonnationtilltillgångUtredningstjänsten harområden.inom sittsinafrâgor

och databaser.form dokumentav --

Regeringskansliet

informationsverksamhetbredsaklig ochfortsattbudgetproposition förutsesåretsI en
utrikesdepartementetinomplanerasförsta handintegrationsarbetet.europeiska Idetom

framMaterial skallEES.eventuellt, tasutgivning publikationer och,EU somav om
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beskriver samordningen EU-frågorna regeringskanslietinom mm.av

omfatta bl serienskrifter enligt kompletteringspropositionen,Utgivningen planeras, aav
årliga EU-rapporten,serie IGC, populärversion denFakta Europa, aven om en

publikation Folkets EU,röst om m.av m

Ärenden blsamhällsinfomiation finansdepartementet,handläggsrör ut-aavsom
riksdagensfinansdepartementetochgivningen Samhällsguiden. Enligt avtal mellanettav

ioch läggsförvaltningskontor för uppgifter bearbetasska det attsenaresvara nya
till handbokmaterialet i RIXLEX omarbetasRIXLEX. Med lämpliga intervaller ska en

avsnittårs utgåva finns vissaFritzes. l 1994marknadsförs och distribueras omsom av
beskrivandefinns kortEES-avtalet medlemskapsförhandlingarna.Däroch även ett

ingen uppdatering skett.1994 emellertidavsnitt EU:s institutioner. Sedan harav

förregeringskonferensmed EU:s medlemsstater översynUtredningen inför 1996 års av
blföredraget unionen Dir 1995:15 skaEuropeiska aom

huvudfrâgorkring regeringskonferens och... stimulera den offentliga debatten ge
sinaförolika åsiktsriktningarföreträdare för argumenterautrymme att upp-

fattningar .

olika sektorerberöraArbetet ska slutfört i 1996 och kommer att av sam-marsvara
akademiskaverksamheteroch denbeslutsfattare i antal olikahället; allmänheten, ett

mångfaldEuropafrâgoma kvalificeratbelysa sättvärlden. Avsikten är ettatt enur
sammanfattningarkommerhearings, Referat ochperspektiv att arrangera m m.genom

i RIXLEX.att utges

allmänuppgift tillgodose behovetUtredningen inte sindäremot att av ensomser
Europainformation.

Länsstyrelser och kommuner

sina internationellaKommunförbundet Landstingsförbundetoch av-svarar genom
isina medlemmar, första handMan förserdelningar för kontakter med olika EU-organ.

information. Vidareförvaltningar medpolitiska och nämnder centralastyrelser samt
möjligheter tillbesvaras från institutioner, sjukhus fl regler.frågor euro-m om nya

peiskt samarbeteetc.

såvälEuropainformationen,Länsstyrelserna samlande för den regionalaär en resurs
länsbiblioteken harinom näringslivet. Tillsammans medden statliga sektorn som

Europainformation för utbildninglänsstyrelserna sekretariatet förbegäran svaratav
fortsättningen ställa sinockså ieuropabibliotekarier. Länsstyrelserna räknar med attav

kapacitet till förfogande i de regionala nätverken.
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Kommerskollegium

utrikeshandel ochmyndighet frågor gällerförKommerskollegium centralär som
näringslivet företag ochhandgäller därför i förstaKollegiets kontakterhandelspolitik. -

olika samhällsorgan.intresseorganisationer och-

Kollegiet fick 1992Europainfo.Europafrågorinformationstjänst för1989 inrättades en -
följaktligenregelverk ochinformation EU:s ärcentralpunkt föri uppdrag att omvara

EU-dokumentationen.Delivery Agenttill Documentutsett av

telefonförfrågningar bl. meddokumentservicebesvararKollegiets Inførmations- och a.
uppgickAntalet telefonsamtalkällor.informationssökning i databaseroch andrahjälp av

genomsnitt 65 dag.budgetåret 199394 till i per

elektronisktEuropainForum,vidare ansluta sig tillorganisationer kanFöretag och ett
finnsEuropainForuminformation Europafrågor. Ikonferenssystemför om

och nyhetsbrevpressmeddelanden m m,- .

ämnesområden,nyhetskonferenser inom 17-

diskussionsforum,-

EU-regler, EU:sinformationKommerskollegiums baser meddatabaser omsom- domarEG-domstolenskommissionsdokument,kommittéväsende, m m’ nya

referenslitteratur.databasEDI-biblioteken överReferenceCentreSwedish EDI-

praktiskEuropaföretaget medskrifterserieNUTEKI samarbetemed ut enger man --
småföretag.orientering i hand förförsta

Införi aktuella Europaämnen.seminarier och kurserKollegiet vidarearrangerar
Europainformation,sekretariatet församverkanmedfolkomröstningen skedde varsen

kollegiets lokaler.itelefonpanel placerades

Telefonserviceninformation.opartisk ärsnabb, korrekt ochMålet lämnakunnaär att
omfattandeMeranvändningen databaserna.utsträckningkostnadsfri liksom i viss av

dokumentservicedebiteras däremot.informationssökning och

NUTEK

och i förstaförnyelse. Kundernäringslivets tillväxt ärfrämjaNUTEK:s uppgift är att
finansielltinformation ochrådgivning,erbjudsföretaghand små och medelstora som

länsstyrelserna,omfattar blregionala och lokala kontaktnätstöd. NUTEK har asom
högskolor.universitet ochUtvecklingsfonderna,tidigareALMI-företagspartners

EG-utsågs NUTEKEES-avtalet,innan Sverige omfattadesRedan 1992, således avav
SverigesNUTEKTvå år därefter blevCorrespondenceCentre.kommissionen till ks
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första Europe Information Centre EIC. Pâ dennagrundval byggdes organisa-upp en
tion sju filialermed hela landet. I vissa fall finns filialerna inomöver ALMI-före-

i andra fall inom speciella ilokala samarbetsorgan.EIC Stockholm drivstagspartner, t
Stockholms Mark- och Lokaliseringsbolag tillsammans med Exportrådet.ex av

Det troligt NUTEK:s EIC-filialerantal till följd Sveriges EU-medlemskapatt ett av av
får ställning självständiga kontor. NUTEK då vissakommer ha centralaattsom
samordningsuppgifter inom småtöretagsprogramfor sittramen .

EIC intesysslar bara med frågor företagande besvarar bredare spörsmålävenutanom
dvs frågor berör andra myndigheter Kemikalieinspektionen, Tullverket Ietc.som som
viss utsträckning besvaras frågor social pensionsutbetalningarkaraktär,även tav ex om
i EU-länder. EIC har ambition inte behöva hänvisa vidare, eftersträvaratt utan attsom
skaffa fram underlag för svar.

EIC avvisar däremot omfattande utredningar eller affärsmässigabedömningar förmer
sina kunders räkning.

Övriga myndighetercentrala

Innan medlemskapet kännedomen EU-frågor i utsträckning koncentrerad tillstorvar om
fackdepartementenoch till sekretariatet för Europainformation. I dag får radsenare en
myndigheter frågorbesvara från företag, organisationer och enskilda. Bland de
myndigheter sekretariatet oftast hänvisat vidare till kan nämnas:som

Arbetsförmedlingenutland
Jordbruksverket
Fiskeristyrelsen
Livsmedelsverket
Konsumentverket
Konkurrensverket
Naturvårdsverket
Riksförsäkringsverket
Riksskatteverket
Tullverket
Polisen
Vägverket
Skolverket
Verket för Högskoleservice
CSNutland

19



Andra aktörer

Fritzes

i uppdragpostorderservice haromfattandebokhandel medFritzes förlag avsamt -- sälja sådanadelegationEuropakommissionensoch attbåde Utrikesdepartementet
kostnadsfritt.inte delastrycksaker utsom

listorsända överEU-sfåren bllitteratur inom utmarknadsför attFritzes genoma
bevakningstjänstbevakning. Dennasärskildönskatmaterial till demnyproducerat som

kostnadsfri.är

organisa-jurister,yrkesgrupperprofessionellahuvudsakliga kundkrets ärFritzes som
förvaltningstjänstemäntionsföreträdare, etc.

Europainformationsekretariatet för4.

införaugusti 1992den 1sin verksamhetinleddeEuropainformationsekretariatet för
kraftigtbedrivsjanuari 1995lEfter den1994.novemberfolkomröstningen den en

iförEuropainformationformerframtidabeslutiverksamhet väntanreducerad om
Sverige.

allmänhetenstid irelativt kortsig påetableradeEuropainformationförsekretariatet
sekretariatets1994 hadenovemberfolkomröstningen itiden förVidmedvetande.

medborgarna40cirkautnyttjatsavseenden procenti olikatjänstermaterial och avav
1994.SIFO oktober

utvecklats:samhällsinformationenhardelvis inomMetoder är nyasom

iutformadinriktning ochneutralstriktmedupplagorinformation itryckt stora- organisationerallmänhet ochefterfrågan frånenlighet med

majoriteten ärdärpâ den platslokaltåtkomligtprincipen lättefterdistribution -- landet,helafolkbiblioteksenheter över1400information, dvshämtavid attvan
prenumerationerviaochpå postkontor

lokalsam-kostnadtilltillgänglig 12 timdygn etttelefonpanelkvalificerad avenen- ringdevarifråntal änman

gratis helatillgängliga överdatabaservia åttainformationaktualiseradständigt-
bibliotekenlandet

presspanelspeciellmassmediaservice tillkvalificerad genom en-
materialochtill databaserfri tillgånggymnasieskolanförinsatsersärskilda genom-
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Politiska riktlinjer

Konstitutionsutskottet konstaterade1991l992:KU35 rådde enighetdet överatt
partigränserna beträffande behovet särskilda informationsinsatser före folkom-av en
röstning EU-medlemskapet. Utskottet behovet allsidig objektivpekade ochom av
information, för det skulle bli möjligt opinion ibred det svenskaatt att engageraen
samhället. Informationen skulle inriktas hushållen och gymnasieskolorna, invandrare
och andra har behov information. informationsinsatsernalättläst och anpassadsom av
skulle också belysa effekterna europeiskaden integrationen kvinnornas situation iav
Sverige. Kulturutskottet konstaterade informationen borde bred och flexibel ochatt vara
bygga de erfarenheter från informationskampanjerstudie- och genomförts inomsom
folkbildningen, speciellt studieförbunden.

Regeringen föreslog därför inrättandetdels delegationför informationsinsatserav en om
europeisk integration för fördelning föreningslivets informationsinsatser,bidrag tillav
dell utrikesdepartementet för regeringskanslietsskulle information införatt ansvara
folkomröstningen Prop l99293:100.

Utrikesdepartementet inrättade för ändamåletSekretariatetför Europainformation och
desschef tvâ uppdrag dels Delegationenförse för informationsinsatserattgav om-

europeisk integration med kansliresurser, sekretariatet för Europain-dels ledaatt
formation. Kombinationen avsåg sekretariatetmöjligheter draatt nyttaatt ge av
organisationslivets inforrnationsinsatser, Måletdärmed undvika dubbelarbete. medoch
informationsinsatserna kunde därmed samlat organisationernauppfyllde måletnärses -
behövde sekretariatet inte in med ytterligare insatser.

Utrikesutskottets betänkande199293:UUl4 specifika i sekretariatetsunderströk det
uppgift. tillDet skulle medborgarna hade god kännedominte baraattse om om-
röstningsalternativ sakfrågor ochfakta EES-avtalet, EGäven och EU:utan om om

Det är angeläget ialla vårt samhälle får möjlighet del allsidig och sakligatt att ta av
information dessafrågor och konsekvenserna de förändringar väntar...om om av som
En sekretariatetsangelägnauppgifter blir därför tillgångallmänheten tillatt ettav ge
omfattande basmaterial, stödja etableringen infrastruktur fört attex genom av en
grundläggandeinformationsverksamhet på lokal nivå folkbibliotek, databasermm.
...Uppdraget sprida bred, saklig och allsidig information utifrånär dsiktsneutralatt en
utgångspunkt.

Betoningen allsidighet och saklighet skall bakgrund denpraxismotav ses av som
utvecklats i Sverige samhällsinformationensområde. EU-frågans politiska laddning

såledesinte avgörande.var

l budgetpropositionen för år 9495 förutsågs saklig och bred informations-att en
verksamhet det fortsatta europeiska integrationsarbetetskulle komma behövasattom

efteräven folkomröstningen. Ansvaret sadesockså fortsättningsvis komma vilaatt
Utrikesdepartementet inför folkomröstningen, regeringen aviseradeockså attmen man
torde anledning återkomma till riksdagen i frågan den EU-fortsattaatt om
informationen.
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Mål

till den allmännabidraden skulleför verksamhetenDe mål fastställdes attattvarsom
folkomröstningeninförvarje svenskskulle höjas ochkunskapsnivån EESEGEU attom

EESEGEU. Sammanfattandesaklig informationtillgång till ochskulle relevant om
folkomröstningen skulle kunnaingen eftermåletstatsrådetDinkelspielsade attatt var

information.gåttdet intesäga attatt

Strategier

sekretariatet skulle kunnaavsikten detförlagts till UDorganisatoriskt attEftersom var
påSamtidigt skulle detregeringskansliet.inomEU-kunskapenrepliera på den samlade

till regerings-i relationsjälvständig ställninguppgiften hagrund den grannlaga enav
kansliet. .

prioritering1992. De innebarbörjan oktoberfast iInfonnationsstrategierna lades avav
erkännandesamarbetspartners,målgrupper ochidentifikationvidareinformatörer, avav

opinionsbildning ochkunskapsförmedlingför såvälmassmedia centrala somsom
och betydelsencentrala rollorganisationslivetsmålgrupp för insatser,därmed av

marknadsföring.

trycksaks-omfattande neutralochbibliotek, databaser.nätverkKonstruktionen med av
fast.presservice slogstelefonpanel ochinrättandetproduktion, liksom av

strategiernaursprungligaförverkligande. I detillaldrigstrategierna komEn del av
och kulturlevnadsförhållandenfolk,länder,Europasbehovet merframhölls göraattav

förstörreförmå kulturlivets aktörerAvsikten ettkända i Sverige. ta ansvarattvar
detta.

Finansiering

1994. Utöverdec1992perioden63 mkr undersekretariatetTotalt disponerade aug -
telefonpanelsekretariatetsvidpersonallänsarbetsnämndfinansierade Stockholmsdetta

MEGA-Expresstågturnénförpersonalkostnadenoch9 milj krpresspanelmedoch ca
finansieringenmedbidroghela landetLänsarbetsnämndemaövermilj kr.med 3 avca

100-tal tjänster.länsstyrelser,bibliotek ochALU-personal vid ett

Personal

bilaga 2.framgår1995våren1993-94under tidenbemanningSekretariatets samt av

Verksamhet

SamtidigtverksamhetFälldindelegationens togk1992 byggdesdenUnder hösten upp.s
februari 1992organisation form. Istratagier ochEuropainforrnationssekretariatet för
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Fälldindelegationens hela första årsanslagfördelat sekretariatetoch gick utvar
offentligt med information hela landet.över

Den första broschyren EGEUpresenterade för samtliga hushåll, Europainformations
telefonpanel inledde sin verksamhet med inbjuda till information 020-250via 000,att
sekretariatet erbjöd gratisprenumeration på faktabladen Kort EU bibliotekenochom
samladestill introduktion Europainformations databaseroch information detav om nya
infonnationsnätverket inför folkomröstningen.

Verksamheten sina håll skepsis.med del Den politiska åsiktsneutralitetenmöttes en
tolkades ibland ställningstagandeför EGEU. Så småningom accepteradedeettsom
flesta Europainformations profil faktaförmedling. Den breda speglingenatt var ren av
åsikter återfinnas iskulle massmedierna.

sekretariatet byggde informationsnätverk folkbibliotek,med länsstyrelser,ettupp
gymnasieskolor och handläggare inom regeringskansliet. För förse nätverket medatt
ständigt aktuell information sekretariatetbyggde i samarbetemed Kommerskollegium,
DAFA SemaGroup Riksdagsbiblioteketsenare Info Data och åtta databaserupp som
erbjöds folkbiblioteken och gymnasiebiblioteken gratis.

Redan från början identifierades massmediasnyckelroll i informationsförmedling och
opinionsbildning och därmed betydelsen erbjuda särskilt massmediautanförattav
storstadsområdenaservice och kunskapsstöd.Till början seminarieserierplaneradesen
och i förlängningen faktastöd i andra former.

Trycksaksproduktion

Produktionen informationsmaterial i omfattandetryckt form och kostnadskrävan-av var
de. Den har dels behandlat mål, organisationEU:s och arbetsformer dels givit för-
djupad information svenskaförhållanden påverkas vidhur skulle EU-med-ettom
lemskap.

Broschyren EG EES distribueradesEU inför i 1993 direktmars-
till 3,1 milj hushåll. på efterfråganDen trycktes grund stark i sammanlagt5 milj iav ex
totalt elva olika versioner. I januari 1994 gick broschyren Sverige viai EES ut
postkontor och bibliotek. 1994 tillUnder hösten fram folkomröstningen samman-- -
fattadessekretariatets information i broschyren och SverigeEU och gick i 2.2 miljut

via bibliotek och Broschyrerna såpostkontor. avpassades de skulle till-attex vara
gängliga gymnasienivå.

Faktabladserierna Kort EU, Lätt EU och Tio frågor EU trycktes ochom om om-
distribuerades i 28 milj De gick bibliotekensammanlagt gratis och tillattex.

viaportokostnad prenumeration. Skriftserien Fakta gick iEuropa kvarts miljut en ex
och kunde köpas till självkostnadspris lånaseller på biblioteken. Faktabladenavpassades
så de tillgängligaskulle gymnasienivå Kort grundskolenivåEU ochatt vara om
Lätt EU. Utgivningen återspegladefaktabladen i tid vanligaste frågorna tilldeom av
telefonpanelen utgivningsplanmed totalmen en som ram.
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materialetdelarStorasprâkeditioner broschyrer.olikasittInvandrare fick avavgenom
påprenumerationskanalerochvanligasynskadadesdetillgängligt på kassettgenomvar

punktskrift.imaterial fannsEn del ävenbiblioteken.

opiorganisationer,till riksdag, departement,distribueradesInforrnationsmaterialet
massmedier. Det hargymnasiebibliotek ochgymnasielärare,länsstyrelser,nionsbildare,

1993material undersekretariatetsabonneraintresseradefunnits möjlighet för att
9000självkostnadspris ca1994 tillunder000 abonnenter,kostnadsfritt 30ca

abonnenter.

det bas-delminskat. Entrycksaksproduktionenfolkomröstningen har storEfter av
Där finnsbibliotek.tillgängligtalltjämtfinnssekretariatet produceratmaterial som

svenskakontor.Europakommissionensfrånbasmaterial på svenskaocksånumera
bilagafinns isekretariatetstrycksakerFörteckning över

Telefonpanelen

000020-250 ochkunde ringa1993. Allmänhetenöppnadeden lTelefonpanelen mars
samtaletlängeeller hurkommervarifrån samtaletmarkeringbetala varar.oavsetten

1994,oktober-novemberperiodenundertelefonsamtal,flestpanelen hadeNär som
samtal dag.500noterades löver per

utnyttjades allsintevilket dock trotstexttelefon, nästanringakundeHörselskadade -
marknadsföring.

frånvarosamtal,80-120tagitdagligen trots1995 har panelenvåren emot avUnder
45%.55%kvinnornågot fler än motfrågande mänAv de ärmarknadsföring.aktiv

relativtfolkomröstningenliksom före storajournalisterliksom ärSkolungdomar nu --
användare.

innebörden iEU-institutionerna,frågordomineradefolkomröstningentillFram omom
massmedierna,uppmärksammadessärskiltproblemmedlemskapetoch avsomom

inriktningpraktiskfrågor hadeAndraalkoholmonopolet.ochsåsomallemansrätten mer
karantäns-ochbeskattning i Europautomlands,studierocharbetehandladeoch t omex

bestämmelser.

cirkahandlarI dagfrån företag.frågordomineradeEU-inträdetefter enOmedelbart
direktiv.EU:spraktiska konsekvenserfrågornatredjedel avomav

kontaktatillhänvisasoftafrågandeden attpanelenGenerella kan menges avsvar
tillhjälpapanelenfall kanmångaI attrådgivning.individuellmyndighet föransvarig

Erfarenhetensnabbt.ochkorrektmyndighet kanrelevantså,fråganformulera att svara
fråga.vissförmyndighetvilkenmånga osäkraär enär ansvararsomatt

förerfarenhetkapacitet ochalltid attintehellerMyndigheterna har genog
också påalltjämt ärEU-frågornaberoDetta kantillfredsställande menatt nya,svar.

olikamellanochavvägar inompåkommerfrågor gärnaformuleradeatt vagt
myndigheter.

utbildning. Arbetslösateoretiskgodmedhar bemannatsTelefonpanelen personerav
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jurister, ekonomer, samhällsvetareoch journalister anställdes fick deoch under knappt
två åren gedigen skolning i svenskasamhällsförhållandenoch breda djupa EU-ochen
kunskaper.

Telefonpanelen har lyckats etablera sig väl. 1994I oktober den känd hälftenvar av av
medborgarna SIFO. Panelen har åtnjutit flitigtanseendeoch användesett gott av
myndigheter och departement. Fortfarande får, den idag reducerade,panelen ta emot ett
hundratal frågor dag helt marknadsföring.utanper -

Presspanel

Service till medierna bedömdestidigt viktig del sekretariatetsverksamhet.vara en av
Presseminarier genomfördes hela Service i faxdistributionöver landet. form av av
faktablad och kalendariumbevakningslista enskildabyggdes för redaktioner ochupp
journalister behövde hjälp med research och faktakontroll.som

Databaser

Åtta databaserbyggdes i samarbete Kommerskollegiummed och DAFA senareupp
SemaGroup Info Data. Databasernahade dubbel funktion; de skulle fungeraen som
infonnationskanaler till framför allt folkbibliotek, gymnasiebibliotek och länsstyrelser,

de skulle också stöd för telefonpanelen, regeringskanslipresspanelen, ochettmen vara
redaktioner.

åttaDe databasernaär:

baserad frågor och kommit in till Europainformations telefonpanel. Basensvar som
är alltså efterfrågestyrd och speglar de frågor allmänhetenställt. Den uppdaterassom
veckovis och innehåller i april 1995 knappt 700 frågorsvar. Frågor EUoch svar om
har varit den i särklass utnyttjade folkbiblioteken.databasen Den har utgjortmest
underlag för faktabladserien 10 frågor EU och för Frågorsvar-spalterde iom
lokalpress presspanelenproduceradeför FLT.som

Händelser EGEU-historien och kalendarium för aktiviteter i såväl EU-organ iur som
det svenskasamhället central, regional och lokal nivå. Kalendariet användssärskilt

massmedier.av

Elm..
Register 700 kontaktpersoneröver och föreläsare från departement,myndigheter,
universitet, högskolor och organisationer med kunskaper EU. Basen iarbetasom om
april 1995. Utifrån den basenuppdaterashandboken Vem Vet Vad Europa.nya om

Fulltextdatabas med allt informationsmaterial från sekretariatet. Nyproducerat material
läggs fortlöpande in.
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UDH.Basenproducerasförkortningar i Europasamarbetet.Termer och numera av

artiklar EESochtill litteraturEU-bibliografi, med referenserRiksdagsbibliotekets om
Riksdags-producerasviktig för folkbiblioteken. Denoch EU. Basen och är avvar

biblioteket.

producerasi fulltext. Dengällande EES-avtaletinnehåller rättsakterBasen alla av
Kommerskollegium.

EU-medlemskapet.berörsalla rättsaktersammanfattningarinnehållerBasen avav som
Kommerskollegium.producerasDen av

förabonnemangfolkbibliotekenslänsbibliotekens ochbetalatsekretariatet hittillshar
subventioneradeerbjudits1995för första halvåretGymnasiebiblioteken hardatabaserna.

abonnemang.

iinget avbrott skerTillförlitligheten förutsätterflitigt.Databasernahar attanvänts
nyåret 1995 handharefterverksamhetennedbantadematerialet. I denuppdateringen av

tillgängliga förfortfarandeövriga dockDedatabaserna. ärsekretariatet de fyra första
avnämarna.

Bibliotekssatsningen

sininformationsspridningen, bliunikFolkbiblioteken utgör a genomresursen
någrafler besökareöppettider. har änsina Delandet ochtillgänglighet helaöver genom

sekretariatetsmiljö. Enneutraluppfattasinstitutioner ochoffentligaandra avensom
Samarbetetbiblioteken.samarbetemedetablerastrategier därförviktigaste ettattvar

Totaltñlialbiblioteken.huvudbibliotek och de flestaallaomfatta praktisktkom tagetatt
Europainformation.vidareförmedlarefungerat400 biblioteksenheter harl avsom

med:bibliotekensekretariatet försåg

arrangerade tillsammanshögskolenivåseminarierpersonalutbildningårsett- länsbiblioteken.ochmed länsstyrelserna

till åttafri tillgånginformationsmaterial ochtryckttillgång tillobegränsad-
databaser.

faktablad.ställ föraffischer ochexponeringsmaterial skyltar,-

milj kr.12marknadsföringsinsatsercentrala-

tillsärskilt telefonnummerA- sekretariatetochservice handläggaresärskild
panelen .
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Totalt 278 folkbibliotek i dag anslutna till databaserna.är Allmänhetens användning av
biblioteken informationscentraler ökade successivtfram till folkomröstningen.som

En uppföljning bibliotekens insatserhar genomförts vid Göteborgsuniversitet. Denav
visar biblioteken i allt väsentligt har uppskattat samarbetet sekreteriatetatt med och har
biblioteken har betydandepotential informationsmäldare. Samtidigten som
konmstateras detta förutsätter återkommandefortbildningsinsatser.att

Gymnasiesatsningen

sekretariatet genomförde flera olika gymnasieprojekt i samarbetemed bl utbildnings-a
departementet, civildepartementet, Kommunförbundet, Landstingsförbundet, skolledare-
förbundet, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Majoriteten landetsav gym-
nasieskolor 490 553 kontaktade skolor deltog.av

Rektor utsåg EU-samordnare, i regel motsvarandehuvudläraren i samhällskunskap.en
sekretariatet erbjöd vidare skolbibliotekarierna gratis prenumeration på allt informa-
tionsmaterial och gratis abonnemang databaserna.Samordnarnaoch bibliotekarierna
inbjöds till utbildningsdagar. Gymnasieskolornaanvändesig i första hand detav

Övermaterial sekretariatet producerat för allmänheten. hela landet användessom
dessutomMegaExpress utställning och bok producerats oberoendeen en som av en-

med stöd sekretariatet.grupp av

MegaExpress rullande utställning inbyggd i SJ-tågoch sponsrad SJ,ettvar en av
civildepartementet, StatensUngdomsråd och sekretariatet för Europainformation.
Utställningen produceradesoch genomfördes entusiaster journalister,av en grupp unga -formgivare, skådespelare,snickare fl. MegaExpressproducerade bok och spelettm en
som studieplan efter faktagranskning köptes in 50 000 ex sekretariatetsom av som
huvudbok i gymnasiesatsningen.

En utvärdering gjord vid Göteborgs universitet visar EU-samordnarna aktiva,att var
använde sekretariatets information, fungerade kunskapsresursför sina kollegor,som
inbjöd föreläsare tvåNästan tredjedelar EU-samordnarnaexterna hade rekom-etc. av
menderat sina elever ringa Europainformations telefonpanel i sambandmedatt grupp-
arbeten.

Utvärdering

Verksamheten vid sekretariatet för Europainformation utvärderas för närvarande i sin
helhet forskare vid Göteborgs Universitet, Institutionen för journalistik ochav mass-
kommunikation. Ett utvärderingsprojekt pågår vid Styrelsenäven för psykologiskt
försvar.
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erfarenheternaSammanfattningav

inneburit startegierverksamhetsekretariatetsbedömning harutredningensEnligt nya
viktiga avseenden:isamhällsinformationeninom tre

Biblioteken systematisktlikaanspråk pâ sätttagits inaldrig tidigarehar ett som-
vidareinformatörer.lokala

likformiggeografisktförhittills insatsenden största attTelefonpanelen är ge en- frågor.medborgarnasinformation, byggd egna

kommit tillochutnyttjatsgångenInformationsteknologi för förstahar-
skala.användning i stor

förframstår relevantavarit goda. DeöverlagharmetodernaErfarenheterna ensomav
Europainformation.centraleventuell permanent,

så täckninggodstrategier förolikakombinationen attsärskilt intresseAv är enav
nivå-målgruppertill olikainformationsmaterialproduktionmöjligt; anpassatavsom

brevlådan, förmaterial iutdelningspråkgrupper,olikaföroch avgrupperat
med020-nummerviaprenumerationer,bibliotek,ochavhämtning på svarpost

vidareinformatörerutbildningmassmedierochipersonal,kvalificerad avannonser
viapresserviceEU-bibliotekarier,lärare,i skalainformationsförmedlare stor

nyhetsbladresearcharbete,istödfaktakontroll, visstfaktabank,seminarier, m m.

ställainstansfinnaför allmänheten attgjort det lättareInformationsnätverket har att en
vidare.hänvisningförellerför direktantingenfrågor till, svar

informationsmaterial ochmedarbetatansvariga läraresärskiltharSkolorna genom
Europafrågor.kunskaperutveckla elevernasfördatabaser att om

före folkom-service. Straxutnyttja desssekretariatet,tillMånga känthar utan att
utgivning. 35sekretariatetsi procentnågotde läst39röstningen procent attuppgav

sekretari-tillkännerdemtelefonpanelen. Avsekretariatet och 49kände till procent som
trovärdighet.hög eller högmycketsekretariatet hadeansåg62 attprocentatet

EU-medlemsländerEuropainformation i andra5.

övergripande in-för denkontorEuropakommissionensmedlemsländerfleraI svarar
regeringskanslierna. SommedsamarbeteelleriEuropafrâgorna, medformationen utan

självständigaFinland valt byggaDanmark ochföljande har attframgår det uppav
informationsenheter.
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Danmark

politiskt neutrallinjen1970-taletföljer sedanDanmarkSamhällsinformationen i att vara
efterfrågestyrd.värderingsfri ochoch

EU-inforrnation harförNågot centraltEG 1972.medlem iblevDanmark organ
inrättades.EU-OplysningFolketingetsdå1994funnits förrän iemellertid inte mars

kommissionensväsentligtEU-informationen i allttidpunkt sköttesFram till denna av
itill uttryck dekomhållning till EUskeptiskaDenrepresentation i Köpenhamn. som

informationsgappåemellertidvisadeMaastrichtfördraget etttvå folkomröstningarna om
allmänheten.ochpolitikerexpertermellan

ad-information. Det ärneutraltillfredsställa behovetEU-Oplysningen skall enav
Europaudvalget.underriksdagskansliet,inomenhetministrativt fristående sorterarmen

två studeran-handläggarefyrachef och samtbestår femEU-Oplysningen personerav
Handläggarna hartelefonservice.består främstArbetsuppgifternadepraktikanter. av

kommissionens.alltframfördatabaser,dokumentation ochtillgång till tryckt

850 samtalnivånlåg istigandeochEU-Oplysningen ärAntalet frågor till permars
29%,bestämmelserinstitutionellagällerEU-Oplysningentillmånad. frågorDe flesta

danska13% och denkonsumentpolitiksocial- och21%,inre marknadenden
41%enskildastuderandefrågandede är12%. Merpartenbeslutprocessen menav

Statistiken12% sig.hörinstitutionerbibliotekoffentliga15%företag ochäven av
återfinns i bilaga

föredragningslistor ochdistribuerartrycksaker,någraMan inte ut menegnager
information hänvisarskriftligfrågar efternågonOmEuropaudvalget.betänkandenfrån

Europakommissionen.i tillregelman

ikontorEuropakommissionensutvecklats medsamarbeteharEtt inforrnelltnära,
utbildarbiblioteken ochnätverk medtillsammansKöpenhemn. Bl bygger ettuppmana

bibliotekarier.

frågorbesvarauppgifterviktigastesina typenEU-Oplysningen att avgeen avser som
denmöjligt tack näraEU-processen. Detta äribefinner sigvar ärende vareett

regerings-medkontakterhar tätaochkopplingen Europaudvalgettill att mangenom
dit.medarbetaremöjlighet sändaharBryssel. Man ävenkansliets i attmedarbetare egna

harochfinns företagEU-Oplysningen ävenBland utnyttjardem grupper somsom
områden. Manolikapå ärbeslutsprocessenochintressen följa utrednings-attav

i Bryssel.själva har rapportörerintemassmediertillgod serviceangelägenatt somge
och för-föredragningslistortidningar medantaltillfaxserviceerbjudsBl stortetta

udvalget.hanteratsärendenteckningar över avsom

innebärDetfimktion.samordnandeinstruktion ha attsinenligtEU-Oplysningen ska en
Oplysningen

tillhjälpaålagdasamtliga departement ärinom attsamarbetspersonerhar som-
med fakta.
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kanfâr besvara frågor handläggs myndigheter; besvarar cirka 80som av man-
frågor på hur påverkasjag av....och vad jag....procent temat görav

Finland

Inför folkomröstningen hösten 1994 inrättade i Finland Europainførmation medman en
placering inom Utrikesdepartementetpress- och kulturenheten. Verksamheten hade tvâ
syften: förse vidareinformatörer d förvaltningen, organisationer ochatt ut-v s
bildningsväsendetmed obearbetadinformation medborgarna sådanbearbetadsamt att ge
information inte i mediernasrapportering.som ges

Sammagrundprinciper i Sverige skulle gälla den offentliga informationen. Densom
skulle inte ägnad medborgarnasåsikter tillhandahålla informationatt styra utanvara
för den offentliga diskussionensbehov.

I Finland, liksom i Sverige, för samhällsinformationenär inordnat i departe-ansvaret
myndigheternasoch verksamhetsansvar.Informationen inför folkomröstningenmentets

därför utrikesministerns handelspolitiska avdelning, statsrådetskansliutgavs av av
regeringens övergripande information bidrag till medborgarorganisationer,samt av
justitiedepartementet valteknisk information och den särskilt inrättade Europainfor-av
mationen. Varje departementsvaradedessutomför information inom sitt verksam-eget
hetsomráde. Verksamheten samordnades Europainformation.av

Europainformation produceradetrycksaker, deltog i och andramässor ochevenemang
genomförde turné med Europabuss. En viktig del i verksamheten telefon-en en var
service för allmänheten. Förutom huvudkontor Helsingforsi hade Europainforrnation
servicebyråer i varje landskapscentrum i Stockholm. Flera dessaservicebyråersamt av

placerade i bibliotek. Pâ byråerna delade materialetdet ocksåutvar man egna men
trycksaker från medborgarorganisationer. Finland, liksomI i Sverige, distribuerades
trycksaker via folkbibliotek och postkontor.även

Efter folkomröstningen diskuterathar inrätta enhetligt för offentligatt ett systernman
information till medborgarna. En sådanverksamhet motiveraskan med medborgarnas
ökade behov information och den offentliga förvaltningens förändrade ställning i ochav
med EU-medlemskapet:

För maximera medborgarnasförmåga påverka saker och deras rättsskyddatt att
behövs effektiv informationdet i EU-frâgor. Man kommer inte lyckas tillämpaatt
EU:s närhetsprincip det inte finns information...om

Efter folkomröstningen har Europainforrnations uppdrag förlängts i avvaktan beslut,
i maj 1995, formernaväntas för fortsatt verksamhet. Det förslag,som om som

utarbetats statsrådetskansli och UD, innebär bl attav a

medborgartjänsten, dvs telefontjänst distributionoch material, bibehålls tillav-
1997.slutet av
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landsskapsbibliotekendecentraliserad medborgartjänstorganiserasi ochen en-
varjetillfällig informatörsbefattning inrättas i landskap19. Informatören skall
med bibliotek, organisationer, gymnasierbl upplysningar och hâlla kontaktera ge

medier.och lokala

ochmedborgartjänstenoch UD:sstatstâdetsinformationsenhet koordinerar press--
nationell nivå.kulturavdelning för verksamhetsvarar

för EU-infonnatöremaEuropainformation skall alltså fungera stödenhet de lokalasom
genomförs UD iutbildning. informationsorganisationenoch för deras Den avsvara nya

landskapsbiblioteken Finlands biblioteks-samarbete undervisningsministeriet, ochmed
förening.

Storbritannien

Storbritannienâlägger kommunala iCitizen s Charter statliga och attorgansom
kvalitetsmâl och hur leverredovisa service uppställdavilken de medborgarna, manger

viktiga för samhällsin-till Liksom i Sverige folkbiblioteken kanalerdem. ärupp
skall âsiktsneutral.formation. likhet informationenEn är attannan vara

särskild informationstjänst.När information Europafrâgor finns ingendet gäller om
myndighet uppdragInformation affärsdrivandeCentral Oflice of statligär avsomen

ingetinformationsrâdgivare. Det har dockdepartement myndigheter fungeraroch som
help-line telefonservi-informationsuppdrag. finnsInom handelsdepartementeteget en
med upplysnings-för företag inom finns EU-handläggareoch alla departementce

HMSOfinns köpaskyldighet. Vit- från Europakommissionenoch grönböcker att genom
Her Majestys Stationery Office.

Kommis-till förutomNågon Europainformation riktar sig allmänheten,central som
sionens alltså.kontor, saknas

Frankrike

FrankrikeEuropafrågor till i lämnasDen övergripande informationen allmänhetenom
tillsammansinformationstjänst drivs franska medSourcesd Europe, statensomav en av

kommissionen.

Sources erbjuder, i till deriktar sig framför allt till ungdomar ochdEur0pe motsats
medier finns samlad.nordiska informations-sekretariaten, lokal där information i allaen

Source dEur0pe innehåller

tidningsaniklardokumentationscentrummed databaser, trycksaker,-
konferenslokaler-

medlemsländeri andrabarnavdelning, där besökarefår hur barn leverveta-
industriutställningarlokaler för kultur- och-

försäljning produkter från medlemsländerna.bokhandel samt av-

Även ocksåför besökareharSourcesdEur0pe i första hand inrättadär manom
telefon- faxservice.och



SourcesdEurope finansieras franska och kommissionen.gemensamt Am~statenav
bitionen är anläggningen i ökande grad ska finansierasatt med intäkter.

EU-information vidare ministeriernas pressekreterare.ges av

överväganden5. och förslag

Behovet kompletterande central Europainformationav en

Jag har i övervägandena behovet kompletterande, central Europainformationom av en
utgått från följande antaganden:

Det svenskasamhället pâverkas i sin helhet EU-medlemskapet. Europafrágornaav-
bör därför del samhällsinformationen.vara en av

En levande demokrati förutsätter medborgarnahar kunskap de politiskaatt om-
institutionerna kan följa frâgorsoch beredning inför beslut.

Det skall möjligt följa utvecklingen inom insattEU i svensktatt ettvara-
sammanhang.På liknande skall det möjligt sá tidigtsätt möjligtattvara som
överblicka hur förhandlingsarbetet i Bryssel påverkar svenskaförhållanden.

Den trovärdighet europapolitiken kan hos medborgarna beroendeärsom av-
finnsdet allsidig sakligoch information medatt avsändare uppfattasen en som

neutral.som

Utredningen har visat att:

Det svårtär för den inte orienteraär sig i det växandeatt expert attsom-
informationsflödet i Europafrâgorna. Särskilt informationssvaga individer och

ökade svårigheter.möter Informationsteknologi och bibliotekensgrupper nya
roll vidareinfonnatörer här intressantamöjligheter.som ger

Sverige har starkt decentraliseradmyndighetsstruktur jämfört med andraen-
länder. Det kan därför svårt hitta information inte harattvara om man en
relativt god kunskap vem för vilka EU-relaterade frågor,om som ansvarar
särskilt fråga skär fleranär myndighetersöver verksamhet.en

En central kunskapsbank det gäller Europainfonnationen innebäranär kan-
effektivitetsvinster för hela samhället.

Det finns efter juli 1995 inget1 samhälleligt övergripandemed förorgan ansvar-
Europainformation till medborgarna, stårmotsvarandeden till näringslivetssom
förfogande.
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Europainfonnatio-fortsättningen kallatiJag föreslår därför att ett permanent organ -
i tillämpliga delar bygga1995.Den skallmöjligt efter den l juliinrättas snarastnen -

Europainforrnationen.erfarenheter inomvidare hittills vunna

uppgiftEuropainformationen skall ha till att:

medborgare,opinionsbildningendemokratiskastärka den att gruppergenom ge- basinformationförhållanden anpassadtill svenskaoch medier omen
utvecklingen inom EU.

medlemskapeti EU ochsvenskakonsekvenserna detbesvara frågor avom- beredningenvill informera sigtill denrâd vägledningkunna och avomsomge
i EU-organen.i Sverige ellerärenden

vidarehänvisning.förfungera slusssom-

verksamheten.utvecklingen denför av egnasvara-

myndigheter.regeringskansliet och berördasamarbetsavtalmedsöka-

engageradeiSverigeolika i ärsamordning mellaninitiativ tillta somorgan-
Europainformation.

medverka tillpå dettaEuropainformationen kan sätt att:

Europainformation.instans förförstamyndigheterochavlasta departement som-

databaser,med hjälpkapacitetenbluppbyggnad den geavaav egnagenom-
samhället imyndigheter ochservice ât ston.

särskilt till demmedier,till journalister ochvägledningservice och somge-
EU-omrâdet.tillkontaktvägarsaknar egna

frågorsig bild vilka EU-relateradeskapapolitiker möjlighet att somen avge-
medborgarna.särskilt engagerar

förseminarier och kurseri samhället blhöja kompetensen att arrangeraa genom-
skolor.medborgarkontor ochbibliotek,

Arbetsprinciper

principerna samhällsinforma-förenligt de allmännaskall arbetaEuropainformationen
verksamhetenbör:tion. Det innebär att

myndigheternashand frånefterfrågan inte i förstaochutgå från medborgarnas-
informationsbehov.egna

politiskvärderingsfri neutral.ochsaklighet,präglas varaav-
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tillgänglig villkor för medborgare i hela landet.vara samma-

l detta sammanhangbör observeras Europainfonnationen bl resursskäl inte kanatt a av
ikläda sig public service-liknande funktion och journalistisk verksam-en genom egen
het tillförsäkra allsidighet. I stället får i förekommande fall hänvisa till de olikaman
ståndpunkter förekommer i debatten. Detta hindrar givetvis inte felaktigaattsom
sakuppgifter skall kunna läggas till Etträtta. exempel skulle kunna fråganvara om

där varje tredje svenskenligt undersökning felaktigtatomsopor, med-tror atten - -
lemskapet tvingar Sverige andrasavfall.att ta emot

Strategier ambitionsnivåoch

För uppnå Verksamhetsmålde beskrivs behöver Europainformationenatt som ovan
kunna

kvalificerad telefoninforination frågor under beredning frågorochge om som-
beslutats i EU-organ råd vägledningoch för den vill skaffasamt som
information på hand. Ett EU-nämnden förutsätts.samarbetemednäraegen

sammanställaoch bearbetainformation i databaseroch trycksaker och sprida-
dem bl bibliotek och medborgarkontor.genom a

utveckla nätverket vidareinformatörer, utbildningar och ställaav arrangera-
material till förfogande.

Det viktigt Europainfomiationen får kvalificerade medarbetareär med relevant kom-att
inklusive samhällsvetare,jurister, journalister, dokumentalister. En viss volympetens,

på verksamheten förutsättning för kunskapsbasskall byggasär kunnaatten en egen
och underhållas.upp

Parlamentsvalet 1995 och regeringskonferensen1996 kan kräva särskilda informations-
insatser.

Såväl Europainformationens telefonservice samarbetetmed biblioteken förut-egen som
tillgång till databaser, inte bara grund de inforinationsmängdernasätter stora utanav

också för bara elektroniskt distribuerad information klarar höga krav aktualitet.att
De databaser sekretariatet tillbyggt bör överföras Europainformationen ochsom upp
successivtuppdaterasoch kompletteras. Europainformationen, liksom de bibliotek och
andra informatörer ingår i nätverket, bör tillgång tillha Kommerskollegiumssom
databaser.

Samarbetetmedfolkbiblioteken Kvalificerad bibliotekariehjälpbör fortsätta. behövs för
förmågautveckla besökarnas söka information i dokument och databaser.att att

Personer informationsnätverkeni också i fortsättningen erbjudasfortbildningbör om
institutioner och arbetsformer i Europaorganen aktiv informationssökning.och om

viktigEn del kunskapsuppbyggnaden och Europafrâgoma iEU sker skolor ochav om
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visarbibliotekspersonalintervjuer medStatistik från Telefonpanelen ochvid högskolor.
information.varit användarehögskolestuderandehargymnasister och stora avatt

stimuleraundervisningen ochstödjabibliotekarier förochKontakterna med lärare att
vidareutvecklas.alltsåläromedel börproduktion aktuellaav

ochproduktion skriftergått tillharSekretariatetsbetydande delEn avresurserav
skrifter och faktablad kanMångatrycksaker mindre.faktablad. dag behovetI är nyaav

inte spridas ibehöverVissa faktabladtill måttliga kostnader.successivtuppdateras
print demand,teknikdistribueras medochkan producerasmassupplagor onutan ny

fax-back.

telefontjänstinformationsbehovunderlättashandikappadesSynskadadesoch andra av
texttelefon-förutsättninginformationsspridning under ävendecentraliserad attoch

finnasockså kommerproducerastrycksaker attförutsätter deservice Jagges. att som
ljudmedier.tillgängliga pâ

regeringskanslietspecifika uppdragEuropainformationen skall kunnaäven emotta av
Samhällsguiden.produceraåtagit sigförvaltningskontorriksdagens attsättsamma som

införförberedelsernasambandmedaktualiseras iskulle kunnaSådanauppdrag re-
EU-anpassning Sam-gällaockså kunna1996. De skullegeringskonferensen aven

hällsguiden.

samverkanBehov av

andradet gällerändringar närmedför ingainformationsorgancentraltInrättandet ettav
harsakansvaretåvilar deninforrnationsansvaretPrincipeninstansersuppgifter. att som

Europainformationengällerbetyder det attnär

parlamentariska beredningeninformation denförriksdagen har avett omansvar-
EU-nivå.beslutasfrågor skallsom

rådet iEuropeiska ochiinformation arbetetregeringskansliet förhar omansvar- till EU:ssvenskadepartementexpertstöddetMinisterrådet och gersomom
institutioner.

hur EU-direktivinformationförmyndigheter harochberörda verk omansvar- ansvarsområde.inom derassvenskareglerpåverkar

seEuropakommissionenskontorKommerskollegium,inräknatAntalet aktörer, m
samverkanförbehovskissen skapar att:ett av

ochdatabaservid uppbyggnaddubbelarbeteminska risken för av-
trycksaksproduktion.

informationsluckor.identifieravidareinformatörer ochutbilda-

bibliotek.ochutskick till bl skolormaterial förnivâbestämma a-

frågor.slussningenunderlätta av-

35



SkolaGrupperFöretag

EnskildaFöretagarnas
medborgareorganisationer

Medborgar-Folk-
bibliotek kontor

Läns-
styrelser

EUROP%NFORMATIONEN
6-L w-

ZO-talMyndigheterRegeringskansliRiksdagenEuropakommissionen
Europaparlamentet

enskildaför mångakontaktförstastrategisk rollfåEuropainformationen bör somen
distri-möjlig samordnareocksåblirmedier.och Detskolor organet avennyagrupper,

skolor.ochfrämst bibliotekbutionen till

Samarbetsavtal

måstehänvisning Europa-upplysningar ellerservicegodkunnaFör att ge en
vidarebefordraoch kunnauppgifter från andra aktörertilltillgånginformationen ha

försemyndigheternaministrar åläggaministerstyre kan attinslagländer meddessa.I av
hand-beslutregeringen fattatDanmark har attinformation. Imedcentralt omett organ

information.EU-Oplysningen medskyldiga förseäri departementenläggare att
ochför departementinte krävtsförfattningareller attsärskilda avtalSverige harI
Så harSamhällsguiden.projektbidrag tillskall lämnamyndigheter somgemensamma

regeringskanslietskompe-replieraEuropainformation kunnatsekretariatet fört ex
fungerat bra.huvudsakisamarbetetharinformellaoch detoch kontaktertens

199495:KU41SamhällsinformationbetänkandeidiskuterarKonstitutionsutskottet ett
samhällsinfonnationen prin-regeringskansli iriksdag ocharbetsfördelningen mellan

därför Europam-föreslårutformas. Jagfastare reglerförordarcipiellt och attatt
med myndigheterna.regeringskansliet, delsdels medsamarbetsavtaltrdflarformationen



Huvudmannaskap

organisatorisk hemvist Europainforrnation.pet finns ingen självklar för centralen
riksdagens FleraOvervägande emellertid för den placerasunder tak.skäl talar att

alternativ kandock övervägas:

Självständig myndighetstiftelse

Mot fristående myndighet principen infonnationsansvar så långt möjligt bören talar att
del verksamhetsansvar.ettvara en av

åstadkommaauktoritet förEn liten myndighet fâr troligtvis inte heller den krävs attsom
förfrån den statliga Nämndenden nödvändiga samordningen. Erfarenheterna

i riktning.samhällsinformation, skapad 1971 och nedlagd 1982, talar denna

myndigheter.Regeringen undvikas tillskapahar vidare uttalat det bör attatt nya

Regeringskansliet

regeringskansliet tillFör Europainfonnationen inom talar närhetenplaceringen av
fackdepanementens till sekretariatet förDenna närhet skälsakkunskap. ett attvar

blivit iEuropainforrnation inom UD. SedanSverige medlem EU emel-placerades är
utrikespolitiska allmänpolitiska.lertid Europafrågorna inte i första handlänge utan

uppgift politiska beslut. Europa-Mot detta talar regeringskansliets beredaär attatt
saklig värderingsfri.informationens trovärdighet på den uppfattas ochhänger att som

visar placeringen inomErfarenheterna från sekretariatet för Europainforrnation att
regeringskansliet kan leda till oklarhet denna punkt.

inte bör huvudmänMot detta likaså beredningsorgan,talar departementen,att varasom
för verksamheter.permanenta

Riksdagen

förSom framgår kommit fåsid 16 har riksdagensförvaltningskontor att ansvarovan
viss allmän samhällsinformation. infonnationsservice frågorRiksdagens besvarar
utanför riksdagens verksamhetsområde.Förvaltningskontoret redigerar vidare Sam-
hällsguiden.

Riksdagens 199596 medelför inrättaförvaltningsstyrelse har inför budgetåret attavsatt
I förslag från regeringen,kontor för Europainformatiqn. avvaktan detett som

frågan varit vilande.aviseradesi budgetpropositionen 199495, har

Europainforrnationen i riksdagen talar:För placeringen av

riksdagens upparbetadekanalerinformation till allmänheten ocherfarenheter av-
till bibliotek, gymnasieskolor och högskolor.



den saklighet och opartiskhet i verksamheten ytterst garanterassom av-
riksdagensparlamentariskt förvaltningsstyrelse.sammansatta

Ytterligare skäl för placering i riksdagen möjligheterna tillett är nära samverkanen
med EU-nämnden och därigenom tillgång till löpande information den svenskaom
beredningsprocessen.

Av marknadsföringsskäl viktigtär det det framstår utåt medatt organetnya en egen
identitet. Det kan de föreslagnauppgifterna för Europainformationen gärnoterasatt

riksdagensutöver allmänna informationsansvar, såsomdet beskrivs konstitutions-av
utskottet 199495 KU:4l, vilket ytterligare stärker argumentet.

Jagförordar därför Europainformationen fâr arbeta medatt

verksamhetsnamneget-

telefonnummer lämpligen sekretariatet för Europainfonnations O20-nummereget-

självständigt fungerandemedarbetargrupp, särskilt rekryterad för ändamålet.en-

Resursbehov

Europainformationens arbetsmetoderbör redan framhållits utvärderas löpande. I ettsom
inledningsskedeberäknas årligt verksamhetsanslagpersonalkostnader, köptaett samt

och tjänster 8,25 mkr âr räknat medarbetarstab 8 tjänster. Dettavaror per en om
miniminivâ för denutgör nödvändigakapacitetsuppbyggnadeni databaseratten etc

skall kunna äga rum.

För Europainformationen skall kunna kvalificerade inom brett spektrumatt ettge svar
frågor måsteden ha för informationssökning och dokumentation. Denav resurser egen

behöver därför kvalificerade medarbetare tillgång till kompetens inom riksdagenssamt
forvaltningskontor regeringskansliet.och

Kunskapsuppbyggnaden iblir utsträckning beroende volymen efterfrågadstor av
information. Ett visst efterfrágetryck och verksamhetsomfattningförutsätts därför. Det
förutsätter också har mandat lämna sakupplysningar ärenden liggeratt attman om som
inom andra aktörers verksamhetsområden.

Detta förutsätter Europainformationen har sig aktivägnaatt attresurser en
marknadsföring sina tjänster. En aktiv marknadsföring kan också motiverasav av
demokrati- och jämställdhetsskäl. SIFO-undersökningarnabilaga 3 visar kunskapenatt

det finns Europainfonnationcentral ojämnt fördelad med påatt är avseendeom en
ålder, utbildning och socialgrupp.

De strategier föreslagits kräver vidare utbildahar ochatt attsom ovan man resurser
stödja sina kontaktpersoner inom bibliotek, undervisningsväsendetoch medierna. Det
behöver finnasäven för produktion material riktat både tillresurser av personer som
ingår i tillnätverken och allmänheten. Ett fungerandenätverk förutsätter det finnsatt
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visst informationsmaterial biblioteken.

I initialskede uppskattar jag det årliga medelsbehovet 8,25 mkr fördelar sigett att om
enligt följande:

Lönekostnader 2,75 mkr
enhetschef 0,45 mkr
projektledare för nätverkskontakterna0,4 mkr
assistent 0,3 mkr
redaktör 0,4 mkr
handläggare för produktion material, telefonservice,telefonpanelen; research, av
uppdatering komplettering 1,2och baserna mkrav

Verksamhetskostnader 5,5 mkr
Marknadsföring mkrl
Datakostnader, underhåll för folkbiblioteken 0,8databaser, abonnemang mkrav
Konferenser, utbildning för ingår i bibliotekarier, lärare,nätverken;personer som
journalister 0,1 mkr
Produktion trycksaker; uppdatering äldre material, kompletterande faktablad,av av
nyhetsblad till ingår i 3 mkrnätverketpersoner som
Telefonpanel telekostnader0,6 mkroch

I kalkylen ingår vaktmästeritjänsterinte kostnader för lokaler, m m.
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UTREDNINGSARBETETPERSONER INTERVJUATS UNDERSOM

Riksdagen
i EU-nämndenordförandeRiksdagsledamotBerit Löfstedt s,

inför 1996 årsi utredningenSydow s, ordförandeRiksdagsledamotBjörn von
regeringskonferens

ForsbergFörvaltningsdirektör Anders
KonstitutionsutskottetKanslichef Magnus Isberg,

EU-nämndenKanslichef Hans Regnet,
KonstitutionsutskottetKai Kronvall,Föredragande

Informationschef Marianne Carlbom
FichteliusPlaneringschef Ulla-Britt

PressekreterareEva Rosengren

Regeringskansliet
justitiedepartementetRättschef Göran Schäder,

UDDepartementsrâdet Olander,Anders
UDHarald Sandberg,Departementsradet

Linde, UDSakkunnig Ann
Ström, UDSakkunnig Jan

Aaby-Nielsen, finansdepartementetHansDepartementssekreterare
Billinger, kulturdepartementetJan-ErikDepartementssekreterare

civildepartementetSilenstam,Generaldirektör Per
civildepartementetKanslirádet Kent Ivarsson,

myndigheterStatliga
KommerskollegiumKleen,Generaldirektör Peter

Stjemquist,Kommerserådet Henric
NUTEKStröm,Projektledare Monica

kulturrådStatensHäggström,Bibliotekarie Britt-Marie

i BrysselEU-representationenPressrådetStig Berglind,
BrysselEU-representationeniBacklund,AmbassadrådetSven

Europainformationsekretariatet för
AskelöfInformationschef Suzanne

1995i tjänstSamtliga medarbetare mars

SverigeiEU-organ
informationskontorEuropaparlamentetsHenrik Olsen,Informationschef

delegationEuropakommissionensHansen,AmbassadrådetHans Jörn
Lindquist,Dokumentalist Kerstin



Övriga -
KöpenhamnEU-Oplysning,FolketingetsLarsen,Peter Juul

GrossistförbundetRisinggård,VD BörjeVice
GrossistförbundetLindunger,CarinDirektör

universitetGöteborgsFlodin,BertilFil dr
Köpenhamnkontor,KommissionensKiesmeyer,Sören

KommunförbundetGustafsson,Enhetschef Håkan
KommunförbundetRipvall,GunillaDokumentalist

JournalistförbundetSvenskaArvsten,ChristerOmbudsman
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KÄLLORREFERENSLIllERA’l&#39;URocn ANDRA

tryckfrihetsförordningen
Förvaltningslag 1986:223

Prop 199192:l00
Prop 199293:l00
Prop 199394:100
Prop 199495:l00
199192:KU 35
199293:UU 14
199495:KU 41
Diverse riksdagsmotioner

199394:URD Konstitutionsutskottet: Samhällsinfomtation regeringensoch-riksdagens roller
199394:URD Konstitutionsutskottet: Samhällsinformation i Riksdagen
199394:lK Reformera riksdagsarbetet3
Riksdagenstörvaltningskontor: Riksdagensinformation på EU-området,
PM 1995-03-20

SOU 1969:48 Vidgad samhällsinformation
SOU 1984:68 Samordnadsamhällsinfomtation
SOU 1990:44 Demokrati och makt i Sverige
SOU 1994:12: Suveränitet och demokrati
Ds 1993:4 Servicesamverkanvid medborgarkontor
Ds 1994:9 Från Samhällsguidetill medborgarkontor
Ds 1995:4 ISO-medlemskapetoch myndigheternasföreskrifter
Dir 1995:15 Utredning inför 1996 års regeringskonferens
Dir 1995:56 Medborgarnas inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen

Samhällsguiden, Fritzes, 1994
AbrahamssonKenneth, Medborgaren i samhällsdialogen,Publica, 1993
PeterssonOlof, Makt: sammanfattning maktutredningen. Publica, 1993en av

Verksamhetsberättelse: infomiationsmaterialoch från myndigheter
Diverse PM från sekretariatet för Europainformation

Information Communication Opemiess,Office for Official Publications of the European
Communities. 1994
Background Infomation, Communication,report, Openness,The EuropeanConunis-
sion. lSECB2594



Bilaga 1

dä:
Kommittédirektiv gig

PM

Framtida Europainformationcentral Dir.
1994:159

Beslut decembervid regeringssammanträde l994den 22

Sammanfattning uppdragetav
En särskild utredare tillkallas uppgift denmed utreda huratt
samlade samhälleliga Europainfonnationen bör utformadvara
efter den juni30 1995.

Utredaren skall

bakgrund den informationmot skildaav om-
verksamhetsområden faller statliga myndighetersom m.m.,
utreda behovet kompletterande central Europainformation,av

studera och redovisa erfarenheterna från den verksamhet som-
har bedrivits inom för sekretariatet Förramen
Europainformation med särskild uppmärksamhet dess-
samarbete med folkbiblioteken i vilkenoch utsträckningpröva-
verksamheten skall fortsätta,

i förekommande fall bör förslag lämnas denäven om-
omfattning, såväl personal-, medels- verksamhetsmässig,som

central Europainfonnation behöversom en anta.

Redovisning uppdragetav

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag den februari20senast
1995.

Utrikesdepartementet

Tryckt REGERINGSKANSLIETSOFFSETCENTRALav StockholmI995



Bilaga 2

FÖR iEUROPAINFORMATIONSEKRETARIATET
i
iFördelning 63 miljkostnader krav om
i
I49%Produktion distribution informationsmaterialoch av I

Marknadsföring biblioteken Europainformationsochav 120%telefonpanel informationsmaterialoch
informationsnätverk 2%Uppbyggnad och utbildning av

9%Telefonpaneler, presservice, databaser
6%Riktade projekt gymnasieskolan flm

Övrigt 4%

vårenBemanning 1993, okt 1994 och 1995okt 1992, okt

19921993 1994 1995

sekretariatet 4 6,6 13 4,0
Kansli 3,0 1,5för Fälldindclegationen - -
Telefonpanel 19,0 22,0 4,0-

UTGIVET SEKRETARIATETINFORMATIONSMATERIAL AV
Titlar kan inte längre beställasskrivna med kursiv

BROSCHYRER

folkomröstningen miljEG EES inför 5 exEU -

för förståndshandi-3 på svenska: originalversiønen, Lättlästolika versioner-
bearbetad till lätt svenskainvandrarekappade och

invandrarspråkenutgivningen vanligaste8 olika sprâkeditioner de vid-

Sverige i 840 0002. EES ex

versionsvensk-
gymnasiesatsningenfrämst förengelsk, tysk och fransk version avsedd-

Sverige milj3. EU och 2,2 ex

till för invandrareoriginalversion och bearbetad lätt svenskasvensk-



FAKTABLAD

Kort EUom
medlemskapsvensktFörhandlingarna om

EESinomförFri rörlighet personer
livsmedelförNya regler

EUSverige ochiTillsatser i maten
produktsäkcrhetenSverige anpassar

rättigheterUnionsmedborgarskap ger nya
alkoholpolitik och EUSvensk

Ökad konsumentfrâgorgränshandel ger nya
EUzsförelångtSvensk djurskydd

samarbetesäkerhetspolitiskt10 Utrikes- och
EUiSvårare jämföra priser11

kämavfallutländsktförBegränsningar12
EUi13 Regler för reklam

avfallpå EU:smiljökravI4 Starkare
svenskalagarföreEG-rätten går15

Ökat EMUinomsamarbeteekonomiskt16
fråganationellOmsorgen17 en-

jordbrukspolitik18 EU:s gemensamma
översiktSverige EES19 i en-

utvecklingi20 Miljöpolitik
ivaraktig fred EuropaSträvan efter21

U-institutionemaSå E22 fungerar
bakgrundInternationaliseringen23 en-
samarbeteutökatEU24 Fördraget om -
bidragSverigesbudget och25 EU:s

EU-stödfårmångfald26 Kulturell
ändå kvarfinnsEU27 EG blev men-

i EUroll28 Kollektivavtalens
arbetsmiljö29 EU-regler för bättre

och EUSverige30 Regionalstöd i
EUigränslöst31 Polis samarbetar

transportnätStora satsningar32
och EUi Sverige33 Offentlighet

olikapå34 Bistånd från EU vägar
handelregler förtullunion med35 EU - skattindirektför36 EU gränsersätter

EUiUtbildningssamarbete37
i EUoch samarbete38 Suveränitet

rollParlamentets39
östeuropapolitikEU:s40

EULätt om
och EUAlkoholpolitik1

Så EU fram2 växte
område Europai3 EES gemensamtett-

viktigare för EUMiljön4 allt- EU-ländernaiäldreomsorgBarntillsyn och5



6 Jämställdhetenökar i EU
7 EU-medlemsskap inte detsammaär EES-avtalsom
8 Konsument i EU
9 Livsmedel EUi
10 Vart går EU:s pengar
ll EU bekämpar brottsligheten gemensamt
12 Från idé till beslut i EU
13 Jordbruk och djurskydd i EU
14 Studera, arbeta och bo i EU

ö15 Beslut i EU från A till-
16 Arbetsrätten och EU
l7 Vad händer med jobben
18 Skatter i EU
19 Utrikes- och säkerhetspolitik
20 Ekonomiskt samarbete

Tio frågor EU ochom
arbeta EESiatt

arbete lön
arbetslösheten
arbetsmiljö
avfall
energi
EES eller medlemskap
tlyktingspolitik utveckling
idrott
inflytande
jord- och skogsbruksfrágor
jämställdheten
konkurrens
kultur massmedier.. livsmedel
medtemskapsavgift bidrag.. miljön
narkotika
offentlig upphandling
pensionärerna
skola barnomsorg
social trygghet
standardisering
studera i EES

trafiktransport
turism fritid
utrikes- och säkerhetspolitik..



januari 1995:efterutgivnaFaktablad

Sverige i EU
SverigeibeslutsprocesserNya

prisernaEU påverkar
frågorsvenskaEU-frágor3. nu

EU-ramar19964. Konferens ger nya
förslagKommissionen lägger5.

produktionunderpolitiskt forumParlamentet6. -
vid gränsernaNya regler7.

beslutfattarMinisterrådet8
EMULångsam väg mot
reglertolkarl0.Domst0len

47



Bilaga 3

INFÖRvar SVENSKARNA TYCKTE OM INFORMATIONEN FOLKOM-
RÖSTNINGEN

sekretariatet för Europainformation lät genomföra SIFO-undersökningar novembertre
1993 och oktober 1994 och 1994 svenskafolkets uppfattning informationennov om om
inför folkomröstningen.

Av undersökningarna framgår svenskarnasbaskunskaper EGEU inteatt ökadeom
under kampanjperioden och kunskaperna relativt låga.är Däremot minskadeatt den

ansåg det svårt hittaär infonnation.att attgrupp som

Kännedomen sekretariatet för Europainfonnation och telefonpanelenökade underom
perioden liksom utnyttjadet sekretariatetstjänster. Sekretariatetstrovärdighet ökadeav
under kampanjperioden fram till oktober 1994. I den avslutandeundersökningenhade
trovärdigheten sjunkit något, troligen under inverkan regeringskansliet gickatt utav
med infomiationsmaterial till hushållen, vilket mångaeget förväxlades med sekreta-av
riatets material.

När det gällde attityder till information EU i olika medier skeddeknappast nâgraom
förändringar, inte heller det gäller medieanvändning.när Andelen besökt biblioteksom
under den månaden oförändrat drygt 40%senaste andelenbiblioteksbesökarevar men

hade lagt tillmärke Europainfonnationen där ökade påtagligt.som

Sammanställning i SIFO-undersökningar november 1993 respektiveav svar
oktober 1994 antal intervjuer 1000

Kan du hur mångasäga länder ärsom
medlemmar i EGEU i dag 12 22% 22%

Vet du EG:s högstabeslutandevar
kallas ministerrådet 9% 9%organ

Kan du de viktigaste institutionernanämna
i EGEU

Parlamentet %12 %11
Ministerrådet 8% 9%
Domstolen 7% 6%.Kommissionen 6% 7%



19941993ibland1 EGEU-sammanhang talar man om
demde fyra friheterna. Kan du nämna

21%27%Rörlighet för varor
20%25%Rörlighet för personer
14%21%Rörlighet för tjänster
16%17%Rörlighet för kapital
69%64%Tveksam, vet

liteEU-frågan handlar alldeles för om
mig mitt arbetehur den påverkar och

32% 23%Stämmer mkt bra
31%31%Stämmer ganska bra

18% 24%dåligtStämmer ganska
10%7%dåligtStämmer mkt

11% 12%Tveksam, vet

EGEUviljaVad det du skulleär veta mer om
12%Sysselsättningenjobben
12%informationAllmänt mer
11%Sveriges självbestämmande
9%Allt
7%Matfrågan

Frågor informatignsvagarom

35%25%allaSekretariatet,Har hört talas om
19% 32%i LOmedlemmar
31% 41%i TCOmedlemmar

65%30%SACOmedlemmar i

49%24%telefonpanelenHar hört talas om

Har bibliotek underdu besökt senasteett
41%%43månaden

Såg EGEU—inf0rmati0ndå någondu
19% 51%bibliotekandel dem besöktsomav

omfattning.bibliotek i ungefärbesöktKommentar: och kvinnor harmän samma
besöker16-29 år. SACOAmedlemmar54% i åldersgruppenAndelen högstbesökare är

66% 36%.omfattning LO-medlemmarsåbibliotek i dubbeltnästan motstor som



På vilket följande får dusätt 1993 994av l
information EGEU i dag fler kan gesom svar

TV 92% 92%
Morgontidningar 78% 76%
Radio 72% 72%
Vänner och bekanta 47% 55%
Kvällstidningar 46% 42%
Fackliga tidskrifter 32% 32%
Fackpress 26% 29%
Genom mitt arbete 23% 27%
Från kampanjorganisationer 22% 34%
Trycksaker från sekretariatet 11% 28%
På biblioteket 8% 12%
Telefonpanelen 1% 2%
Telefonpanel på EG-fakta
Annat 4% 6%
Sökt i databaser 2%

Kommentar: SACO-medlemmar 8% fier källor LO- och TCO-medlemmar.äruppger
Av dem sökt information i databaser16 personer hade 5 gjort det biblioteksom
Vilka informationskällor den neutralamestger
EGEU—informationen

TV 42% 45%
Radio 34% 33%
Morgontidningar 23% 27%
Inga deföreslagna alternativen 13% 8%av
Biblioteket 10% 16%
Kvällstidningar 9% 11%
Fackpress 9% 11%
Trycksaker från sekretariatet 8% 14%
Värmer och bekanta 8% 12%
Telefonpanelen 7% 7%
Fackliga tidskrifter 6% 9%
Genom mitt arbete 6% 8%
Telefonpanel EG-fakta 4% 5%
Annat 2% 2%
Från kampanjorganisationer 4% 7%
Tveksam, 11% 14%vet

Det svårt fåär riktig informationatt tag
EGEU instämmerinstämmer ejom

Stämmer mycket bra 26% 16%
Stämmer ganskabra 29% 21%
Stämmer ganskadåligt 21% 28%
Stämmer dåligtmycket 9% 23%
Tveksam, 14% 12%vet



LO-information liksompâsvårtÄldre deti är tagattoftare äninstämmer attyngre
högutbildade.lågutbildade änochSACO-medlemmar mermedlemmar änmer

frånmaterialtrycktnågotdu lästHar
39%23%Europainformationförsekretariatet
40%22%LO-medlem

%35%22TCO-medlem
53%32%SACO-medlem

dutyckertrovärdighet attVilken
hari UDsekretariatet

12%%5trovärdigMycket
50%48%trovärdigGanska
18%19%trovärdigsärskiltInte
4%4%trovärdigInte alls
17%24%Tveksam, vet



Bilaga 4

FOLKETINGETS EU-OPLYSNING

Statistik för februari 1995:

Den danska beslutsprocessen 12%95
Institutionella bestämmelser 29%225
Ekonomisk och politik, regionalpolitik 29 4%monetär
Socialpolitik, konsumentpolitik 13%101
Jordbruk, skogsbruk, fiske 3%26

inreDen marknaden 21%160
Företagsjuridik industripolitik 7%och 52
Samarbetemed tredje land 5%41
TEUs 2 och 3 pelare 1Aj2%

100%770

glfi. E. ä] .u
Privat 20%155
Studerande, 21%utbildningsorganisationer 164
Offentliga 13%institutioner, bibliotek 98

8%Branschorganisationer, föreningar, facket 63
9%Folketinget ledamöter, 73utskott

Medierna 60 8%
Företag 15%112

4;__.__6_%Förfrågningar från utlandet
100%770
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1995utredningaroffentligaStatens

förteckningKronologisk

Ãlvsäkerhet.K.näringsförbud.N. 40.Ett renodlat. högskolestudier.behörighetför U.Allmänmöjlighetför arbetslösa.A. 41.ArbetsföretagEnny-. Gotlandstrañk.Framtidsanpassad K.42.Grön miljö-ochhälsorisker.Fi.diesel-. Beskattning.Ju.SambandetRedovisning43.Lângtidsutredningen1995.Fi. -. organisation.Ju.Aktiebolagets44.Várdenssvåraval.. Grundvattenskydd.M.Prioriteringsutredningcn.S. 45.slutbetänkandeav
rättssäkerhetstyrningoch46 Effektivareframtid.Fö.Muskövarvets .. för arbetslösa. i asylprocessen.A.Obligatoriskaarbetsplatskontakter A.. och28kap.RB.Tvángsmedelenligt27bodelning.Ju.Pensionsrättigheteroch. polislagen.Fi. Ju.Fulltekonomisktarbetsgivaransvar. samt..Översyn körkortsregler.K.EG-anpassadeFi.skattcbrottslagen.av . utgifter.Fi.inkomsterochPrognoserNyakonsumentregler.Ju. överstatens.. kärnavfallsområdet1995.M..KunskapslägettidpunkterförMervärdesskattNya- i ofred.N.Elförsörjningredovisningochbetalning.Fi. . stöldgods.Godtrosförvärv Ju.ekonomi.Fö.Analys Försvarsmaktens avav. rättsligaregleringen.Fö.för fred.Den.Samverkan.Ny Elmarknad Bilagedel.N.+

uppgiftför.FastighetsbildningS..Könshandeln. statgemensamen—kommun.M.prostitutioneni Sverige.S. och.Socialtarbetemot
verksamhetsansvarför asylärenden.A.Ettsamlat.Homosexuellprostitution.S. . Förmånerochsanktioneroffentligmiljö.Ku.,Konsti . Fi.utgifterför administration.Ettsäkraresamhälle.Fö. -. flygsäkerhets-internationellt57.FörslagUtan Sverige.Fö.el ettstannar om. Norrköping-Linköping.U.universitetiStaden Fö.pá vatten.vattenutan. kunskapsutveckling yrkes-Kompetensochjordbruki Skåne.Fö. 58.Radioaktiva slårämnen omut -. socialtjänsten.S.ocharbetsfältinomroller.Bristpåelektronikkomponenter.Fö.

Ohälsoförsäkringochsamhällsekonomi59..GasmolnlamslârUppsala.Fö.
finansieringolikaaspekterpâmodeller,,Samordnad tågtrafikochintegrerad -ochincitament.S.Mälardalsregionen.K.Arlandabananochi

Kvinnofrid.Del S.bidragsförskott, 60. A+B..Underhállsbidragoch
C.Myndighetsutövning medborgarkontor.61. vidDel DelA och B.

Skåne.M.C. 62.Ett.Regionalframtid bilagor. renat+
.Översyn ideellaskattereglemaför stiftelseroch.Lagen vissainternationellasanktioner avom

Fi.föreningar.UD.översyn.en- Klimatförändringari trañkpolitiken.K.64..Civilt bruk försvaretsav resurser— Näringslivetstvistlösning.65. Ju.erfarenheter,helikoptrar.Fö.regelverken,
vidanvändning övervakningskamerorPolisensbensin. 66..AlkylatochMiljöklassning M. avav

förundersökning.Ju.vidareutvecklatmiljöklassystemi EU.M.Ett. Naturgrusskatt, Fi.67..lT verksamhetsförnyelseinomrättsväsendet.och m.m.
1995-96.SB..lT-kommissionensarbetsprogramsamverkansformer.Ju.Förslagtill nya

Fi.69.Betaltjänster.för ideellskadavidpersonskada.Ju.Ersättning. för allakommunikationer K.strukturomvandling. 70.Allmänna.Kompetensför A. - förtill reglerBehörighetochUrval.Förslagliandikappomrádet.S. 71.35.Avgifterinom nya
högskolor.U.ochantagningtill Universitetsanktioner samladredovisning.36.Förmåneroch en- katastrof-ochinternationellför72.SvenskainsatserFi.

förslag.analysochflyktinghjälp.Kanläggning,Ku.Vártdagligablad stödtill svenskdagspress.-. Kvalificeradeftergymnasial Fö.38.Yrkeshögskolan- för till universitetochaktiebolag service73.Ettyrkesutbildning.U.
högskolor U.reflections SwedishLabourMarket39.Some m.m.on

Fi.74.Lägenhetsdata.Policy.A.
globaltperspektiv.A.flyktingpolitikiNågra forskares påsvensk 75.Svenskutländska syn

invandrare.76.Arbetetill A.arbetsmarknadspolitik.A.



Statens offentliga utredningar 1995

Kronologisk förteckning

77.Röster EU:sregeringskonferens 108.Nyellag.N.om
hearingmedorganisationsföreträdare, 109.Likvärdigutbildning likavillkor. U,—debattörer forskare.och UD. llO. Viljan ochviljan förståattveta att

78.Den svenskarymdverksamheten.N. Kön,maktochdenkvinnovetenskapliga
79.Vårdnad,boendeoch JU.umgänge. utmaningeni högreutbildning.U.
80.EU regeringskonferensen1996 .0mvärld,ll säkerhet,försvar.om

institutionernas Frågor EU:sandrapelareinförregeringsrapporter om- synpunkteri övrigamedlemsländer.UD. konferensen1996.UD.-8 .Ny rättshjälpslagochandrabestämmelser ll2. Svensksjöfart näringför framtiden.om -rättsligtbistånd.Ju. Bilagor.K.+
82.Finansieringslösningarför Göteborgs- I13.Friståendeoch gymnasieskolor.U.

Dennisöverenskommelserna.K. 114.Indirekttobaksreklam.S.
83.EUkandidater 12länder kanbli EU:s 115.Ny lag företagsrâd.europeiska A.som om-medlemmar.UD. 116.Jämställdhet måli utvecklingssamarbetet.UD.nya ett
84.Kulturpolitikensinriktning.Ku. ll7. Jordbrukochkonkurrensjordbruketsställningi-84.Kulturpolitikensinriktning i korthet.Ku. svenskocheuropeiskkonkurrensrätt.lo.-85.Tjugoårskulturpolitik1974-1994.Ku. 118.Totalförsvarspliktiga95.Enutvärdering dem av
86.Dokumentationochsocialtjänstregister. totalförsvarspliktigasS. medinflytandeoch derasav
87.Försäkringsrörelsei förändring Fi. socialaochekonomiskasituationunder
88.Denbrukademångfalden.Del 1+2.Jo. grundutbildningen.Fö.

Ändringar®D.Svenskari EU-tjänst.Fi. 119. i hyresförhandlingslagen.
90.KärnavfallochMiljö. M. Hyresgästinflytandevid ombyggnad Ju.m.m.
91.Ettreformeratstraffsystem.Dell-lll. Ju. 120.TV ochutbildning.U.
92 EG:sarbetstidsdirektivochdesskonsekvenserför l2l. Riksdagen,regeringen forskningen.och U..detsvenskaregelsystemet. ReformA. 122. S.recept.
93.Omprövning statligaåtaganden.Fi. l23.Subsidiaritetsprincipeni EU.UD.av
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