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Mit liv som praktikant i Bruxelles
At være praktikant i Bruxelles har på flere
måder været anderledes end jeg havde
forventet - på den gode måde. Sammenholdet
med de andre danske praktikanter er
væsentligt stærkere end jeg havde turde håbe
på og så er Bruxelles ikke en nær så kedelig by
som jeg havde frygtet. Blandt andet er
Bruxelles spækket med hyggelige pladser og
gode barer og restauranter.
Det mærkes tydeligt at Bruxelles er EU’s
magtcentrum. Politieskorter er ikke et
sjældent syn og de bevæbnede militærfolk der
står ved alle EU’s magtinstitutioner skal man
også lige vænne sig til. Det er dog også blandt
andet dette, der gør Bruxelles til en rigtig
spændende by at bo i, man kan virkelig mærke
at det er her EU’s magtelite befinder sig og her
de vigtige beslutninger bliver taget.

Margrethe Vestager holder båltale Sankt Hans
aften

En belgisk favorit

Hvordan har praktikken udfordret min
faglighed?
Praktik på Det Syddanske EU-Kontor har været
en tiltrængt afveksling fra lærebøgerne, men
også
vanskeligt
til
tider.
På
Kommunikationsteamet har det eksempelvis
været en udfordring at lægge det akademiske
sprog lidt på hylden og skrive mindre formelt
og mere målrettet syddanske aktører, der ikke
nødvendigvis ved så meget om EU. Derudover
har det været rigtig sjovt og lærerigt at skulle
researche til artikler, interviewe relevante
interessenter og skrive nyhedsbrev til
syddanske aktører.
På sundhedsteamet har det været rigtig
spændende, at få et indblik i, hvordan man
taler
om
sundhed
i
EU,
hvilke
sundhedsmæssige udfordringer der prioriteres
og hvordan de søges løst. Derudover har det
været sjovt at deltage på konferencer og
workshops med fokus på blandt andet sund
aldring og robotteknologi.

Torsdag på Place Luxembourg

Styrker og kvalifikationer jeg tager med mig
videre
Det at komme ud i den virkelige verden og
prøve kræfter med virkelige opgaver og
udfordringer giver rigtig meget, både fagligt
og personligt. Helt konkret har det givet mig
en større viden om hvad jeg fremover
ønsker at beskæftige mig med og om hvad
der forgår i EU på sundhedsområdet, hvilket
var, hvad jeg havde håbet på. Helt generelt
har det selvfølgelig også givet mig et bedre
indblik i, hvordan EU fungerer som
institution, hvordan EU’s støtteprogrammer
bliver administreret, hvad en indkaldelse er
og så videre, hvilket også er en styrke når
man beskæftiger sig med dansk politik.

Fish and chips på Wild Geese
Tre ord, som betegner min tid i Bruxelles
Rejser, øl på Lux og søde kolleger

Min største oplevelse
Generelt synes jeg, at mit praktikophold har
budt på rigtig mange gode oplevelser, både
socialt og arbejdsmæssigt. Arbejdsmæssigt
har den største oplevelse nok været de to
partnermøder jeg har deltaget i i Kiel og
Exeter med henholdsvis EVARS og RETAIN
projektet. Det var rigtig spændende at møde
partnerne og opleve hvordan EU-projekter
bliver ført ud i livet.
Derudover er der åbenlyse fordele ved at
Bruxelles ligger midt i Europa. Blandt andet
er rejsetiden til mange af EU’s hovedstader
relativ kort, og hvis man er ude i god tid kan
man få billige tog- og flybilletter. For mig har
det blandt andet betydet ture til Antwerpen,
Gent og Paris hvilket har været rigtige gode
oplevelser.

