CECILIE MALIG ANDERSEN

MIT LIV SOM
PRAKTIKANT
I BRUXELLES

I Bruxelles går tingene stærkt, rigtig stærkt, især når man kun får lov at bruge et halvt
år her. Man skal lære en ny by, nye mennesker og et nyt job at kende på blot seks
måneder. Man skal opbygge nye rutiner og skabe sig en hverdag i omgivelser, der kun
er midlertidige. Og det er den fedeste oplevelse nogensinde!
Bruxelles er en by man hurtigt føler sig hjemme i, dens internationale, og dog til tider
meget sydlandske facon gør, at man hurtigt falder til, men samtidig føler at man er
hjemmefra. En perfekt kombination. Du lærer hurtigt at begå dig i de internationale
miljøer med kommissærer, embedsmænd og ansatte fra andre regioner, der alle
behandler dig på lige fod fordi vi alle er en del af det store maskineri i EU.
Som praktikant bliver du hurtigt en del af systemet.
Hvis man som jeg ikke rigtig har beskæftiget sig med
EU-politik før, er det en stor omvæltning at komme
til Bruxelles. Man lærer, hvordan det politiske system
fungerer, hvordan det er organiseret og hvor mange
aktører, der egentlig er en del af systemet. En
grundlæggende forståelse man slet ikke får gennem
bøgerne hjemme på studiet. Desuden lærer man i
hvor høj grad det regionale niveau i Danmark er
påvirket af EU-politik.

DET GODE FÆLLESSKAB
Min største oplevelse er det gode fællesskab, både
på kontoret og mellem praktikanterne.
Når man starter på kontoret føler man sig hurtig
velkommen og værdsat, både socialt og fagligt.

Sammensmeltningen af det regionale og det
internationale niveau er en kombination, der til
tider kan skabe forvirring, især når trådende skal
redes ud. Hvilke aktører arbejder med Big Data?
Hvilket netværk er vigtigst for den sundhedspolitiske
dagsorden? Hvilken policy officer ved mest om
Energy Efficiency? At skabe overblik over alle disse
aktører kan til tider være frustrerende, men det er
netop også disse opgaver, man lærer mest af, fordi
man får et godt indblik i de forskellige politiske
emner og dagsordener i EU.

Sammenholdet mellem praktikanterne er noget
helt specielt.Vi ved alle, at vi skal dele oplevelser og
skabe minder sammen, og derfor er alle åbne for
nye bekendtskaber. Hvert praktikanthold deler en
række traditioner, som man tager med sig og husker,
når man vender hjem til Danmark igen.

Konsulenterne påskønner vores arbejde og lytter
til vores forslag, når vi bidrager til den faglige
diskussion. En accept, der betyder rigtig meget.

Det bliver svært at finde så godt et fællesskab igen!

TRE TIPS TIL DIN TID I BRUXELLES

TRE TING DER BETEGNER MIN
TID I BRUXELLES
-

Nye venskaber

-

Udnyt de mange kulinariske tilbud der
er i byen: onsdagsmarkeder, weekendmarkeder,
restauranter, cafeer, vaffelbusser mv.

-

Anskaf et par gode sko, man går meget i
Bruxelles!

-

Vær åben for nye oplevelser

Gode kollegaer
Belgiske øl

