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evropustofa@evropustofa.is – evropustofa.is

Evrópustofa
•	 miðlar hlutlægum upplýsingum um ESB.

•	 	er vettvangur virkrar umræðu um aðildarumsókn 

Íslands að ESB, þróun sambandsins og framtíð.

•	 vill auka almenna þekkingu á Evrópusambandinu.

Markmiðið er að stuðla að aukinni umræðu, þekkingu og 

skilningi á eðli og starfsemi Evrópusambandsins (ESB).

Athygli ehf. og þýska fyrirtækið Media Consulta í Berlín 

reka Evrópustofu.

Evrópusambandið fjármagnar starfsemi 

Evrópustofu. 

Evrópustofa er að Suðurgötu 10 í Reykjavík,

opin mánudaga til föstudaga kl. 10-18

og laugardaga kl. 10-14. 

Hjólastólaaðgengi er að húsinu baka til.
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Fjölbreyttir viðburðir
Evrópustofa efnir til kynningar- og umræðufunda um land 

allt. Boðið er til sérstakra fræðslufunda, námskeiða og 

menningarviðburða í húsi Evrópustofu eða annars staðar 

eftir atvikum. 

Lumar þú á áhugaverðri hugmynd  

sem tengist ESB? Hafðu samband!

Útgáfa 
Evrópustofa gefur út kynningarefni í bæklingum og öðru 

formi til dreifingar. 

Kynningar- og fræðsluefni er jafnframt miðlað á vefnum 

evropustofa.is. 

Allar spurningar eiga rétt á sér  

– við reynum að svara!

Evrópustofa er miðstöð kynningar og upplýsinga. 

Hlutverk hennar er að auka skilning og þekkingu á ESB, 

þar á meðal kostum og göllum við mögulega aðild.

Þangað er fólk velkomið, óháð afstöðu til ESB eða 

mögulegrar aðildar Íslands. 

Hvað viltu vita?
Starfsmenn Evrópustofu leitast við að svara spurningum 

sem varða Evrópusambandið á einn eða annan hátt. Þeir 

aðstoða einnig fólk við að afla upplýsinga á eigin vegum, 

til dæmis um verkefni ESB og sjóði sambandsins. 

Í Evrópustofu er ýmiss konar lesefni um ESB og starfsemi 

þess. Gestum er velkomið að eiga þar lesstund, sér til 

gagns og ánægju.

Margvíslegan fróðleik er að finna á vefnum evropustofa.is 

og þar er hægt að tengjast fjölda vefja ESB og annarra. 

Hægt er að senda tölvupóst eða hringja. Starfsmenn 

svara spurningum og athugasemdum eftir bestu getu, 

fljótt og vel!

Fjölmiðlar og almannatengsl
Evrópustofa leitast við að aðstoða blaða- og fréttamenn 

við að afla sér upplýsinga um Evrópusambandið og 

starfsemi ESB.

Ýmsar flökkusögur eru sagðar um ESB en fæstar þeirra 

eiga sér stoð í veruleikanum. Hafa skal það sem sannara 

reynist og Evrópustofu er ætlað að miðla staðreyndum. 

Hringdu eða sendu tölvupóst –  

þú færð sent ókeypis kynningarefni um hæl!

Samstarf
Evrópustofa leitar eftir fjölbreyttu samstarfi við stofnanir, 

háskóla, samtök og hagsmunaaðila sem geta haft ólíkar 

skoðanir á aðildarferli Íslands. 

Fylgstu með okkur á Fésbók, Twitter

og Youtube.

Hvað gerir 
Evrópustofa?


