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Tre friske praktikanter og et styks vejleder, der sidder på Rina Ronja Karis kontor i
Parlamentsbygningen. Vi er til oplæg med hendes politiske rådgiver, Allan Vesterlund.
Dagen startede med, at vi fangede et meget tidligt fly fra København mod Bruxelles, der
naturligvis blev forsinket.
Vel ankommet til Bruxelles satte vi kursen mod Europaparlamentet, hvor vi mødtes med Ole
Christensen, MEP fra Socialdemokratiet.
Ole Christensen sidder både og arbejder med beskæftigelse, transport og fiskeri i
parlamentet. Han fortalte os om stort og småt i arbejdet med EU, kontakt med pressen og
hvilke emner, der gik ham på.

Han fortalte om, hvor lidt EU-stof fylder i pressen og hvor meget, det irriterer ham.
Danskerne får ikke den rette forståelse for, hvad der EU-stof, og hvad der ikke er. En af
forklaringerne, tror Ole, er, at journalister i Danmark ikke ved nok om EU-systemet.
Ole Christensen arbejder rigtig meget med transport og beskæftigelse indenfor områder som
cabotagekørsel, social dumping og udenlandsk arbejdskraft.
For ham er det vigtigt at EU fungerer som et stort, frit marked, men at man sikrer at
eksempelvis ILO-konventioner og arbejdskraft overholdes. For ham at se, bør alle der
arbejder i Danmark aflønnes efter danske vilkår.
Som et medie der skriver rigtig meget om arbejdsmarkedet, var det interessant at høre hans
perspektiver på nogle af de større beskæftigelsespolitiske emner.
Ole Christensen kom også ind på fagbevægelsens rolle i EU, som han mente kunne være
bedre. Kun tre mand repræsenterer fagbevægelsen i Bruxelles, mens eksempelvis Dansk
Industri har et kæmpe stort kontor, hvor man arbejder på livet løs.
Over til de eu-skeptiske
Efter mødet med Ole Christensen mødtes vi med Freja Wedenborg, presse- og
kommunikationsrådgiver for Rina Ronja Kari (MEP), for Folkebevægelsen mod EU i
Europaparlamentet.
Først fangede vi en hurtig frokost i parlamentet. Stedet havde valgt at servere vegetar mad,
hvilket faldt i god jord efter at have været oppe klokken 04.30 om natten. Freja Wedenborg
viste os rundt i EU-parlamentet på deres forskellige etager og gange og viste os, hvor de
forskellige medlemmer af Europaparlamentet holder til.
Tredje etage i parlamentet er interessant på flere områder. Blandt andet fordi at den er
samlingspunkt for hele bygningen, men også der hvor pressebriefings ofte foregår,
journalister mødes og lobbyister holder til for at spotte den rette EU-parlamentariker.
Freja Wedenborg viste os nemlig blandt andet caféen, der går under navnet “Lobby-caféen”.
Det hedder den, fordi den ligger i centrum på tredje sal mellem MEP’ernes kontorer og
parlamentssalen, og derfor placerer lobbyisterne sig med fordel på denne café, så de lettest
kan fange et EU-medlem.
Dernæst var det en tur ned i kælderen, hvor Folkebevægelsen mod EU holder til. De er en
del af den venstreorienterede og EU-kritiske fløj, GUE-NGL. Alle medlemmer i EU bliver en
del af en fløj, der repræsenterer partiernes holdning. Den største fløj er i øvrigt den
konservative del, hvor Danmark er repræsenteret af Bendt Bendtsen.
Efter rundturen i parlamentet fik vi et oplæg af Rina Ronja Karis politiske rådgiver, Allan
Vesterlund, der fortalte i hovedtræk, hvordan beslutningsprocessen foregår i EU. Først fra

Kommissionen, der fremsætter et lovforslag og sender det videre til henholdsvis
Ministerrådet og Parlamentet. I Parlamentet gives det så til det udvalg, som dækker det
område, lovforslaget handler om. De EU-parlamentarikere, der sidder i det udvalg, kommer
med ændringer til lovforslaget - hvis de mener det skal ændres, før det skal stemmes om
blandt alle EU-parlamentsmedlemmer.
Allan Vesterlunds job er at gennemlæse alle lovforslag og rådgive Rina Ronja Kari i, hvad
hun skal stemme til de enkelte lovforslag.
Dernæst holdt Freja Wedenborg et oplæg for os om at arbejde som
journalist/pressemedarbejder i parlamentet. Hun ytrede dels, at det kan være svært at
trænge igennem til danske medier om EU-stof, blandt andet fordi det kan være svært at
forstå, hvilken betydning en given lovgivning har for lige netop den enkelte dansker, men
også fordi EU-stof ofte opfattes som tungt, og medier oplever, det ikke ‘sælger’ eller har
interesse for den enkelte dansker.
Freja er selv journalist, og kunne vise os, at der findes mange gode og uberørte EU-historier
og gav os værktøjer til, hvor vi kan finde dem. Blandt andet på hjemmesider som EU-nyt, Nyt
Europa, Fagligt EU og Folketingets EU-oplysninger hvor man kan få svar på spørgsmål om
EU.
Men også bare det at besøge engelsksprogede EU-medier kan gøre en klogere på, hvad der
foregår dernede. Desværre var det ikke muligt at få en aftale med hverken en dansk
EU-korrespondent eller et af medierne dernede. Alle var travlt optaget - så den må vi have til
gode.
Vi fik desuden et kursus i, hvordan man navigerer i EU-parlamentets egen hjemmeside,
finder et medlem, finder et udvalg, og søger i lovforslag.
Det var rigtig interessant at mødes med Folkebevægelsen efter mødet med
Socialdemokratiet. Selvom begge partier ligger til venstre for midten på en politisk skala, er
der milevidt forskel på, hvordan de opfatter EU.
Klokken var efterhånden blevet langt ude på eftermiddagen og turen gik nu mod vores hotel.
Derefter var det tid til at fange en bid mad, og aftenen blev brugt med at drikke belgiske
fadøl i parlamentskvarteret.
Næste dag var det med flyet hjem til København efter et kort - men intenst - visit i Bruxelles
og hos EU.
Således klogere på, hvad der rører sig, hvad de egentlig går og laver dernede, og hvordan vi
selv kan finde ‘guldet’ I de mange arkiver/hjemmesider/databaser.
Mange tak for støtten Kreds 1 - den lunede.

