Turen går til London
Avisen.dk og Ugebrevet A4’s praktikanter i London 2018
Det er tidligt, mørkt og meget blæsende udenfor, da vi mødes i Københavns Lufthavn den 29.
november for at tage turen til London. Vejrudsigten for London lover en del bedre vejr, og det
glæder vi os til.
Vi lander i London Gatwick tidligt, men et langsomt tog gør, at vi næsten er en time om at komme
ind til London. Første stop var frokost. Vi finder en engelsk pub tæt på det engelske parlament,
hvor vi mæsker os i pints og fish & chips.

Næste stop er Museum of London, der skildrer historien om London lige fra før middelalderen og
op til i dag. Det er utroligt, hvor meget der kan ske med en by på bare få hundrede år.
Torsdag har vi en fyraftens-aftale med Jyllands-Postens korrespondent i London, Mads Bonde
Broberg-Wedel. Vi mødes i bydelen Notting Hill, hvor Mads kan fortælle en masse om livet som
korrespondent i London. Han ved en masse om Brexit, og fortæller, at det fylder rigtig meget hos
briterne i øjeblikket. Det er spændende at høre om. I det engelske parlament er der ikke samme
adgang for journalister – og slet ikke udenlandske - som der er på Christiansborg, og det er
interessant at høre, hvordan Mads’ kilder enten er skriftlige eller andenhånds. Det er lidt nogle
andre arbejdsvilkår, end journalister har herhjemme. Derudover har Mads en utrolig evne til at

være de steder, hvor tingene sker. Han befandt sig for eksempel tæt på Westminster Bridge under
et af terrorangrebene på broen, og han nåede derop, da politiet spærrede af. Han fik ikke lov til at
se eller være der ret meget, men han kunne alligevel berette som øjenvidne, hvordan angrebet
havde skabt fuldstændig kaos omkring broen og i London.

Torsdag aften finder vi et specielt sted, hvor vi køber drinks. Det tager 10 minutter for bartenderne
at lave dem, men de er også gode.
Fredag formiddag inden afrejse hjem til Danmark mødes vi med Lionel Fulton, der arbejder hos
Labour Research Department. Deres arbejde ligger i at lave uafhængig forskning, som den
engelske fagbevægelse kan bruge til blandt andet kampagner.
Vi bliver senere enige om, at Labour Research Department godt kan minde en smule om
Ugebrevet A4, da det lige var opstået.
Lionel Fulton fortæller os om deres arbejdsgang, og hvordan den engelske fagbevægelse har det i
Danmark. En af deres store bekymringer er Brexit, og hvordan det vil påvirke mange lønmodtagere
i Storbritannien. Den engelske fagbevægelse har mange medlemmer, men knokler – som de også
gør herhjemme – med at tiltrække de unge og få dem til at melde sig ind. Hver måned udkommer

de også med et magasin, der udfolder en masse af den forskning, som de laver. Vi får endda en
god idé til en historie med os hjem!
Alt i alt en spændende og meget lærerig tur.

Tak til Kreds 1 for støtten!

