7BRUXELLES
GODE GRUNDE TIL AT BLIVE PRAKTIKANT I
I

I sidste halvdel af 2018 havde vi, Kristoffer, Anne og Line, fornøjelsen af at være praktikanter ved Det
Syddanske EU-Kontor (SDEO) i Europas hovedstad, Bruxelles.
I fem måneder blev vi udfordret på vores faglighed, men vi nød også at udforske den belgiske kultur
og Bruxelles’ hyggelige bydele i selskab med de andre praktikanter.
Her præsenterer vi dig for vores bedste grunde til at gennemføre et praktikophold i Bruxelles!
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FAGLIGE GEVINSTER
Kendskab til Bruxelles: Som praktikant hos SDEO indgår man i EU-systemet på en meningsfuld måde. Her
lærer man først og fremmest om EU-programmernes og EU-institutioners egenskaber, men man opnår også
kendskab til den store underskov af netværk, andre regionskontorer, foreninger, netværk osv. Dertil får man
et rigtig godt kendskab til, hvad der rent faktisk får tandhjulene i Bruxelles’ maskineri til at dreje. Man kommer helt tæt på arbejdsgangene via møder, netværksarrangementer og konferencer, og man får en forståelse
for, hvordan det hele fungerer hernede, hvilket man ikke kan lære fra nogen lærebog.

Kendskab til Danmarks erhvervsfremmeindsats: SDEO fungerer som bindeled mellem Danmark og EU-systemet, hvorfor man naturligvis også får kendskab til, hvad der rører sig hjemme i (Syd)Danmark. Det være sig
kendskab til de forskellige kommuners arbejde, indflydelsesrige virksomheder og klynger, Regionens indsatsområder og nationale aktører. Uden at mange har kendskab til det, foregår der en rimelig omfattende erhvervsfremmeindsats hjemme i Danmark både på kommunalt, regionalt (indtil videre) og nationalt niveau.
Man får et bredt kendskab til ændringer og forhold i den danske institutionaliserede erhvervsfremmeindsats.
Kort og præcis kommunikation: SDEO er en arbejdsplads, hvor der ikke er alverdens tid – tværtimod. Derfor
lærer man at skære al overflødig viden og tekst fra, så kun det allermest nødvendige nedfældes. Denne egenskab bliver øvet på SDEO, og den kan derefter bruges i mange andre sammenhænge på arbejdsmarkedet.
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PERSONLIG UDVIKLING
Miljøet på Det Syddanske EU-kontor har bidraget til, at vi under vores praktikophold i Bruxelles i højere grad
har lært at tage ansvar. På Det Syddanske EU-kontor arbejder man meget selvstændigt, og man bestemmer
selv, hvornår man gør hvad. Det vigtigste er, at tingene bliver gjort, og at eventuelle deadlines overholdes.
Indimellem er vi blevet sendt til diverse events og konferencer, som alle har bidraget positivt til vores udvikling. I Bruxelles er der i høj grad en forventning om networking både før, under og efter et event. Her er vi
alle blevet mere imødekommende i både fagligt og socialt regi. Fagligt fordi vi har tilegnet os viden om, hvordan de internationale netværk fungerer, og socialt fordi vi nu er langt mere åbne og udadvendte. Det er alt
sammen noget, vi alle kan bringe med os videre i vores fremtidige arbejdsliv.
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(INTER)NATIONALT NETVÆRK
Bruxelles er en international metropol med stor diversitet, og der er rig mulighed for at udforske forskellige
kulturer. Det skyldes ikke kun, at en fjerdedel af byens befolkning ifølge myndighederne er udlændinge, men
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også at tusinder af ambitiøse unge hvert semester søger til Bruxelles for at gennemføre et praktikforløb ved
én af de mange hundrede repræsentationer i byen. De fleste praktikanter støder man ind i, fordi man enten
bor eller arbejder sammen. Resten (inkl. konsulenter, politikere etc.) træffer man i forbindelse med den obligatoriske torsdags-øl på Place du Luxembourg (P’LUX), hvor der, afhængigt af årstiden, er garanti for liv og
glade dage. Danskerne har tendens til at samle sig på baren Grapevine, så danske bekendtskaber kommer
næsten helt af sig selv. Internationale bekendtskaber, derimod, må man i højere grad opsøge, men fortvivl
ej! Du behøver blot at svinge forbi nabobaren til Grapevine eller deltage i ét af de mange arrangementer for
praktikanter, hvis du ønsker at bryde ud af den såkaldte ’danskerboble’ for en stund. Uanset hvad kan man
som praktikant i Bruxelles ikke undgå at udvide sit (inter)nationale netværk.
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BYEN
Bruxelles har ry for at være grå kontorbygninger med glasfacader uden liv. Dette er dog ikke den hele sandhed. Rigtig nok er EU-kvarteret utrolig kedeligt at kigge på, og det bliver omdannet til et meget øde sted i
weekenderne. Men der er mange andre områder i Bruxelles, hvor man kan slå sine folder. I Bruxelles lever
den sydeuropæiske café-kultur i bedste velgående, hvilket betyder, at man, lige meget hvordan vejret er, vil
støde på fyldte cafeer og en cool atmosfære i byen. Dette gælder særligt, hvis man går en solskinstur i områder som Saint-Gilles, Chatelain, Marolles og Matonge-kvartererne.
Til markederne i Bruxelles er der også liv og glade dage. Hver lørdag og søndag er der madmarked på Flagey,
hvor man enten kan købe ind til sit eget køleskab eller få friskpresset juice, champagne og østers ved de små
borde på pladsen. I Marolles på Place du Jeu de Balle er der et meget stort loppemarked, hvor der er samlet
ting fra hele verdenen. I dette område er der også en masse genbrugsbutikker. Det er derfor et godt sted at
slå et par timer ihjel til en god genbrugsjagt.
Parkerne i byen er store og velholdte, så de er gode til en picnic eller en løbetur. Parc du Cinquantenaire og
Parc Bois de la Cambre er især anbefalelsesværdige. Parc Bois de la Cambre er god at løbe i, og om sommeren
er den god til picnic, da det er en meget stor og meget flot park. Derudover kan man betale en euro for at
komme med båden ud til en ø, som ligger i parksøen. På denne ø sælges der rigtig gode drinks.

Museumslivet i Bruxelles er under konstant forandring og fornyelse, og flere museer er nyåbnede og meget
velholdte. Magritte-museet er et af de mest kendte og velbesøgte, og det er der en grund til. Hvis man er til
kunst og surrealisme, ser man på en af de absolut største og mest indflydelsesrige kunstnere. Hvis man ikke
er til kunst, er det stadig en masse sjove og kendte malerier, som man ikke bør snyde sig selv for.
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Belgien er et tegneserie-mekka, og det fremgår også på husgavlene i byen, hvor der er malet store billeder
af tegneseriefigurer. Tegneseriemuseet viser historien om tegneserier, idet man bl.a. får indblik i produktionsmetodens udvikling samt ’moden’ i tegneseriebranchen i verden samlet set og i forskellige verdensdele.
Musset har kun et lille fokus på de klassiske tegneserier, så er man Tintin-fan, skal man i stedet tage til Hergé
museet i Louvain-la-Neuve. Det ligger 40 minutter væk i tog fra Bruxelles i en imponerende bygning med en
ligeså imponerende udstilling. Hvis man er bare en lille smule Tintin-fan bør man tage ud og se dette.
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BELGISKE SPECIALITETER
Belgien er hjemsted for flere lækre specialiteter, som man nyder rigtig godt af som praktikant i Bruxelles.
For pommes frites skal man gå på Place Jourdan eller Place Flagey. Begge steder er billige og velbesøgte på
alle tider af døgnet. Tilmed er saucerne sublime, og her anbefaler vi Sauce Tartar eller Andalouse. Hovedreglen er, at de steder, som kun laver pommes frites, er rigtig gode, mens man i turistfælderne også kan købe
burger, vafler, hot dogs el. lign.
Vaflerne i Bruxelles er evigt lækre! Dog skal man passe på, hvor man køber dem henne. Vaflerne inde i centrum med flødeskum og bær på ser flotte ud, men de smager af hø. De er melede og kolde, og man kan
nærmest smage konserveringsmidlet i dem. Som regel får man en bedre vaffel i de små gule varevogne, som
holder på forskellige gadehjørner. Her koster de to euro for en naturel og 50 cent for topping.

Belgiske øl er de bedste i verdenen – uden sammenligning! Dette er noget, man vil sætte stor pris på som
praktikant i Bruxelles. Belgierne går enormt meget op i deres øl, og det kan smages! Man får altid øllene i et
glas med mærke, som svarer til det ølmærke, man får. Belgiens tradition og opskrifter med øl går meget langt
tilbage i tiden til Belgiens klostre, hvor de blev brygget i åbne kar. Denne type åbent gærede øl hedder Lambic
og kommer i to varianter: En meget sur øl, som hedder gueuze, og en meget sød kirsebærøl ved navn Kriek.
Begge smager noget specielt. Senere udviklede belgierne deres ølbrygning, og de blev især gode til at lave de
stærke og meget velsmagende trappist- og tripple-øl. På Belgiens barer er der altid et rigtig stort udvalg af øl,
hvilket giver rig mulighed for at smage mange øl på én aften. Belgiens fulde potentiale for øl ser man på Cafe
Delerium, der har over 2000 forskellige øl, eller på Malting Pot tæt på Flagey, som man altid lige kan tage et
smut forbi på vej hjem fra arbejde om fredagen.
De fleste vil nok svare chokolade, hvis de bliver spurgt, hvad de associerer Belgien med. Og dette ikke uden
grund! Nogle af de mest berømte chokoladefabrikanter er placeret i Belgien, så det er svært ikke at købe sig
fattig i den fabelagtig gode chokolade. Grand Sablon, der ligger et stenkast fra kongeslottet, er et sandt
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chokolademekka, for her finder man både Pierre Marcolini, Wittamer, Godiva, Neuhaus og Leonidas. Vi kan
også varmt anbefale Neuhaus’ fabriksudsalg, beliggende i Vlezenbeek lidt uden for Bruxelles, hvor man kan
smage og købe den chokolade, der sælges i Neuhaus-butikkerne. Priserne adskiller sig ikke voldsomt fra butikkernes, men de har mange gode tilbud, som er værd at gå efter. Desuden kan man købe chokolade pr. kilo
for næsten ingen penge. Et besøg i fabriksudsalget er derfor et must for chokoladeelskere!
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MANGE SMÅ GET-AWAY MULIGHEDER
Bruxelles er meget centralt placeret i Europa, hvilket gør det både nemt og billigt at tage rundt, når en ledig
stund melder sig. Vi har alle tre været rundt i både Belgien og i de nærliggende storbyer, hvor der er super
gode forbindelser til. I Flandern har vi flere gange i løbet af efteråret besøgt både Gent og Antwerpen, og da
det blev tid til julemarkeder, brugte vi også en dag på Brügges julemarked. En søndag blev i fællesskab brugt
i Köln, en weekend i Amsterdam og for nogen nytåret i Paris. Hvad end man vil til Frankrig, Tyskland, Holland
eller endda England, kan det alt sammen gøres indenfor et par timer, og det har vi alle tre i høj grad udnyttet
til masser af endags- og weekendture.
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OPLEVELSER FOR LIVET
Det mærkes tydeligt, at Bruxelles er centrum for EU’s magtelite. Politieskorter er ikke et sjældent syn, og de
bevæbnede militærfolk i EU-kvarteret skal man lige vænne sig til. Samtidig er demonstrationer næsten hverdagskost, men det er bl.a. dette, som gør Bruxelles til en spændende – og uforglemmelig – by at bo i. Dog er
der ingen tvivl om, at det er sammenholdet med de andre danske (og internationale) praktikanter, der står
klarest i erindringen, når vi tænker tilbage på vores praktikophold i Bruxelles. Tætte venskaber har vi knyttet,
glade stunder har vi delt, og gode minder har vi skabt. Kombinationen mellem faglighed og social udfoldelse
har været helt unik, og kontoret har i den grad gjort sit for at sikre vores trivsel både på og udenfor kontoret.
Et praktikophold i Bruxelles er mere end blot arbejde – det er en oplevelse for livet!
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