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Mit liv som praktikant i Bruxelles
Min tid som praktikant i Bruxelles har været super god.
Jeg har været rigtig glad for at være i praktik på Det
Syddanske EU-Kontor. Der er en behagelig og
professionel omgangstone på kontoret, og kontoret
fungerer rigtig godt socialt. Når du kommer som
praktikant bliver du taget rigtig godt imod og der bliver
taget hånd om dig i løbet af hele din praktikperiode.
Som dansk praktikant i Bruxelles, lever man lidt i en
dansker-Bruxelles-boble. Jeg har boet sammen med 19
andre danske praktikanter i kirken (Vor Frue Kollegium),
haft danske kollegaer på kontoret og ses med de danske
praktikanter i fritiden. Der er mellem 60 og 80 danske
praktikanter i Bruxelles per semester. Det er fedt at møde
andre fra hele Danmark, som har den samme interesse
for EU og for at være i udlandet som dig.
Jeg har ikke været så opsøgende overfor at få
internationale bekendtskaber, fordi jeg har haft nok i de
danske praktikanter. Det betyder bl.a. at jeg kan tælle på
en hånd, hvor mange ”rigtige” belgiere jeg i realiteten har
mødt. Dog er det forskelligt hvad man lyster og jeg ved at
andre danske praktikanter har fået et stort internationalt
netværk.

En typisk uge for mig har set sådan her ud. Jeg har
haft en arbejdsuge på kontoret, der hed fra 9.0017.00 hver dag. I nogle perioder har der været travlt
og der har været behov for at man bliver lidt ekstra,
men der i andre perioder er mulighed for at man kan
gå lidt før kl. 17.00. Arbejdet har været præget af en
skiftende
hverdag
med
forskelligprægede
arbejdsopgaver, konferencer i byen, møder og en god
frokostordning. Uden for arbejdstiden har vi holdt
madklub om mandagen på kollegiet, taget på
markedet med på Chatelain om onsdagen for at spise
vegetar-burger (til 4,20 euro!) og drukket øl på Place
Lux om torsdagen. Weekenderne har gået med ture
nationalt og internationalt samt med udforskning af
de mange muligheder i Bruxelles som f.eks. markeder,
museumsture, sightseeing, restauranter, koncerter og
belgiske øl.

Bruxelles har en super placering i forhold til at tage på
ture, både nationalt og internationalt. Der er 1 time
og 20 min i tog til Paris, 2 timer i tog til London, 3
timer i bus til Amsterdam. Det er helt sikkert værd at
besøge de belgiske byer Ghent, Antwerpen og
Brügge.

Hvordan praktikken har udfordret min faglighed?
Jeg er blevet udfordret på min faglighed idet jeg har fået
lov til at prøve mig selv af med arbejdsopgaver, som ligger
”ud over” de sædvanlige praktikantopgaver. Blandt andet
har jeg udarbejdet en interessentanalyse på
transportområdet, hvori Syddanmarks kompetencer og
interesser inden for transport blev kortlagt. Eksempler på
arbejdsopgaver:
•Udarbejdelse af informationsmateriale om EU-initiativer,
EU-programmer, mv.

•Lavet mulighedsanalyse af for eksempel samarbejde
mellem en syddansk by og en polsk by. Et andet eksempel
kunne være mulighedsanalyse af en syddansk virksomheds
muligheder for at få EU-støtte til en konkret projektidé
•Deltaget i konferencer og info-dage

•Lavet desk research af f.eks. ”implementering af
intelligent energistyring i private hjem” i EU landene,
herunder status på indsatsen i syd- og østeuropæiske
lande.
•Bistået med det praktiske til et NIMS-møde, herunder
lokalebookning, udarbejdelse af deltagerlister, besvarelse
af spørgsmål samt efterfølgende evaluering
•Holdt oplæg for besøgsgrupper
•Blevet involveret på sidelinjen i processer for EUprojekter, såsom ansøgningsprocedurer
•Håndteret partnersøgninger til de forskellige EUprogrammer og bistået i at lave match mellem europæiske
partnere og syddanske kompetencer

Styrker og kvalifikationer jeg tager med mig
videre
Praktikopholdet har givet mig en stor praksis indsigt i
hvordan EU-systemet fungerer, og hvordan EUsystemet fungerer uden for de tre institutioner,
Parlamentet, Kommissionen og Rådet. Den største
læring ved at være praktikant på et regionalt har været
at få indblik samspillet mellem det regionale niveau og
det europæiske niveau og få viden om alt det, som EU
også er, udover politik på højt niveau: EU-projekter, EUfunding, netværk, networking, konferencer, europæiske
partnersøgninger, mv.

Min største oplevelse
Jeg synes det er svært at sætte en finger på hvad der
har været den allerstørste oplevelse. Det som jeg
særligt vil huske tilbage på er stemningen i Bruxelles og
sammenholdet mellem de danske praktikanter. På vej
til og fra arbejde er jeg gået forbi Europa-Parlamentet,
og har kunnet se til både Rådet og Kommissionen. Især
de første par uger lægger man mærke til impulsen og
livet i EU-kvarteret, hvor mænd går rundt i jakkesæt og
kvinder i høje hæle og med identifikationskort om
halsen.

Tre ord, som betegner min tid i Bruxelles
Belgiske øl – EU i praksis – Venner og netværk

