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Mit liv som praktikant i Bruxelles
Inden efteråret 2015, havde jeg længe haft et
mål om at komme til Bruxelles og arbejde med
EU-politiske
områder
lige
der,
hvor
beslutningerne sker. Jeg kunne dog aldrig have
forudset, hvor meget jeg ville opleve uden for
arbejdets rammer, og hvor mange oplevelser,
jeg ville få med på vejen. Jeg er blevet mange
gode venskaber og erfaringer rigere, og jeg har
oplevet Bruxelles fra både dårlige, men bestemt
også gode sider. Som bosiddende i byen, lærte
jeg hurtigt at tålmodighed er en dyd. Og
løsninger er som oftest, relativt halvfærdige. Til
gengæld er atmosfæren i de hyggelige bydele
ikke til at tage fejl af, og den belgiske kultur er
genial, når det kommer til mad, chokolade og øl.
Den belgiske afslappede tilgang til stort set alt,
kom også hurtigt til at smitte af, og jeg har i høj
grad nydt livet på byens markeder, de gode
kaffebarer og sammen med de mine søde
medpraktikanter og de andre fra mit hus.

På tur til Antwerpen

20 grader i november

Hvordan har praktikken udfordret min
faglighed?
I mit arbejde hos SDEO, er jeg blevet stillet mange
udfordrende opgaver som har krævet, at jeg traf
beslutninger på egen hånd og arbejdede
selvstændigt. Dette har udfordret mig på min egen
dømmekraft, og tvunget mig ud af min tryghedszone.
Jeg synes selv, jeg er vokset meget med disse
opgaver, og jeg har sat stort pris på muligheden for at
arbejde selvstændigt. Ved deltagelse på konferencer,
og som kontorets ansigt udadtil, er jeg også blevet
udfordret i, at tale, møde og netværke med nye
mennesker i anderledes omgivelser. Det har altid
forekommet mig naturligt at møde nye mennesker,
men det var alligevel en ny verden for mig.
Som en del af teamet for sundhed og velfærdsinnovation, har jeg været med til afslutningen af to
spændende projekter omkring aktivering af ældre og
iværksætteri for unge. Igennem mødet med de
europæiske partnere, er jeg blevet klogere på
mange nye tankegange, erfaringer og miljøer, hvilket
i høj grad har udvidet min egen viden og faglighed.

Sure landmænd i gaderne

Min største oplevelse
I løbet af det knap halve år jeg har tilbragt i
Bruxelles, har flere oplevelser haft stor
indflydelse på mig. Jeg har oplevet politiske
debatter på tæt hold, demonstrationer i
gaderne, trussel om terror i Europa og en by i
alarmberedskab. Det har på mange måder, givet
mig bredere indsigt i aktuelle debatter og
problemstillinger, og det har ændret mit syn at
være midt i situationen. Men jeg har også
oplevet byens skjulte skatte, stiftet tætte
venskaber og haft nogle fantastiske aftener og
weekender. Jeg har været på flere seminarer og
konferencer ude af huset, hvor jeg har hørt
interessante oplæg om EU-projekter og visioner
for Europa. Jeg har blandt andet med Amalie til
en to-dages konference om tillid og inklusion af
social science and humantities i Kommissionens
Horizon 2020 arbejdsprogram.
Dette var virkelig en oplevelse, hvor både
visioner, bureaukrati, ideer og holdninger kom
til udtryk i dagenes oplæg, diskussioner og small
talk. Derudover, har jeg været på nogle skønne
weekendture til Antwerpen og Gent, og vi har
haft utallige gode torsdag på Place Lux. Mine
måneder i Bruxelles, og de bånd jeg har dannet,
er uden tvivl nogle, jeg vil huske, og det er
meget sandsynligt, at jeg inden længe vender
tilbage til byen, de belgiske løsninger og
politikkens centrum.

Tre ting, som beskriver min tid i Bruxelles
Gode venskaber, belgiske øl og EU-politik tæt
på.
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