
Grand-Place i Bruxelles.

Onlinerejse til Bruxelles – onsdag den 13. oktober 2021

PROGRAM

Fra kl. 10.00 til 11.00 er linket åbent til at prøve 
at komme på Zoom-programmet, hvis man ikke 
har prøvet det før. Hvis det driller, kan du ringe på 
tlf. 70 26 36 66 og få hjælp af os.

Fra kl. 13.30 er samme link åbent til, at man 
kan koble sig på rejsen til løs samtale.

13:55 Forklarer Zlatko Jovanovic om Zoom 
 og teknikken.

14:00 Er der velkomst ved Finn Ellegaard og 
 Michael B. Lauritsen.

14:05 Introvideo om historiske Bruxelles og 
 det europæiske kvarter.

14:15 Mødes vi med Mette Dyrskjøt, der er 
 personlig rådgiver for Margrethe Vestager, 
 ledende næstformand i EU-Kommissionen 

til en fortælling om Margrethe Vestagers 
 arbejde i EU-Kommissionen og om hver-
 dagen som ansat i Margrethe Vestagers 
 team, inkl. spørgsmål.

14:40 Vi taler med den garvede EU-journalist 
 Andreas Marckmann, der er forfatter til 

Håndbog i EU for journalister, udgivet af 
Dansk Journalistforbund, om EU-journali-
stikkens muligheder som kanal for folkelig 
lobbyisme og i den klassiske vagthunde-

 funktion. Om de relativt få korrespondenter 
 og deres nationale fokus, inkl. spørgsmål.

15:05 Pause 

15:15 Mødes vi med Thomas Mathiesen, der 
 arbejder som oversætter i Ministerrådet, 
 om oversætternes arbejde i Rådet, om 
 Rådets rolle og lidt om livet i Bruxelles, 
 inkl. spørgsmål.

15:40 Der skønnes at arbejde 15.000 lobbyister 
 i Bruxelles. Vi taler med Kenneth Haar fra 

lobby-overvågningsorganisationen Corpo-
rate Europe Observatory, om hvem det er, 
der har råd til at have lobbyister ansat og 
hvordan disse arbejder, inkl. spørgsmål.

16:05 Pause

16:15 EU’s folkestyre filosofisk set: Hobbes og 
 den suveræne hersker. Skal EU’s beslut-

ninger være effektive eller demokratiske? 
Ved DEO-chefanalytiker Rasmus Nørlem 

 Sørensen, inkl. spørgsmål.

16:30 Opsamling på dagens besøg og på de 
 vigtigste institutioner, hjemmehørende 
 i Bruxelles, ved Michael B. Lauritsen, 
 inkl. god plads til spørgsmål. 

17:00 Tak for i dag

Rejsen ledes af Michael B. Lauritsen 
og Finn Ellegaard, der begge har 
ledet adskillige grupperejser til 
Bruxelles og har beskæftiget sig med EU-
oplysning og debat gennem en lang årrække.



EU-Kommissionen
EU’s ”regering” – udøvende magt. Initiativret: Stiller lovforslag. 

Traktaternes vogter, budgettets forvalter.
1 kommissær fra hvert land.

- Kommissionsformand: Ursula von der Leyen (konservativ, Tyskland)

- Konkurrencekommissær og ledende næstformand med ansvar 
 for det digitale område: Margrethe Vestager (liberal, Danmark)

- Klimakommissær og ledende næstformand med ansvar for grøn 
 omstilling: Frans Timmermans (S&D, Holland)

- Kommissær for finansielle ydelser og ledende næstformand 
 med ansvar for ’en økonomi, der virker for alle’: 
 Valdis Dombrovskis (konservativ, Letland)

- Udenrigsrepræsentant og næstformand: Joseph Borell (S&D, Spanien)

COREPER
Landenes 

EU-ambassadører
forbereder og 

forhandler sager.

EU’s institutioner
Det Europæiske Råd

Topmøder mellem regeringsledere.
Rammebeslutninger om EU’s fremtid.

Fast formand/præsident: Charles Michel (liberal, Belgien)

EU-Parlamentet
EU’s ”underhus” – lovgivende magt. 

Efter Brexit 705 MEP’ere fra 27 lande, 
fordelt efter landets størrelse (D: 96, DK: 14).

Godkender Kommissionen, kontrollerer budgettet,
stemmer om lovgivning og kommer med ændringsforslag.

Parlamentsformand: Davis Sassoli (S&D, Italien)

Ministerrådet
EU’s ”overhus” – lovgivende magt.

1 fagminister pr. land.
Stemmevægte 

efter befolkningstal.

EU-Domstolen
EU’s dømmende magt.

Sørger for at EU-retten overholdes 
i alle medlemslande.

ECB har hovedsæde i Frankfurt, 
men bistås af de 19 eurolandes 

nationale centralbanker. Eurolandene har 
fælles valuta og fælles nationalbankrente. 

ECB er officielt politisk neutral og uaf-
hængig ad EU-institutionerne og med-

lemslande, men har dog som 
hovedopgave at holde prisstabilitet. 

Præsident: Christine Lagarde (Frankrig)

Den Europæiske Centralbank (ECB)

Andre aktører:
Komitéer og 

ekspertgrupper, 
Regionsudvalget, 

Triloger, 
Lobbyister,
Udvalg og 

rapportører, 
Formandskab.

EPP (Kristelige demokrater) 179 
med danske konservative 2019: 182

S&D (Socialdemokrater) 146 
med  danske Socialdemokraterne 2019: 154

Renew Europe (liberale) 98 
med Venstre og Radikale Venstre 2019: 108

De Grønne / EFA (progressive på miljø) 73 
med SF 2019: 74

ID (Identitet og Demokrati) 71 
med Dansk Folkeparti 2019: 73

ECR (Eurokritiske konservative) 63 
 2019: 62

GUE / NGL (Eurokritisk venstrefløj) 39 
med Enhedslisten 2019: 41

NI (løsgængere / uden gruppetilknytning) 36 
 2019: 57

Danmarks 14 
EU-parlamentarikere

De Konservative
Pernille Weiss (KF/EPP)

Socialdemokratiet
Niels Fuglsang (S/S&D)
Christel Schaldemose (S/S&D)
Marianne Vind (S/S&D)

Venstre
Morten Løkkegaard 
(V/Renew Europe)
Asger Christensen 
(V/Renew Europe)
Søren Gade (V/Renew Europe)
Linea Søgaard-Lidell 
(V/Renew Europe)

Det Radikale Venstre
Karen Melchior 
(R/Renew Europe)
Morten Petersen 
(R/Renew Europe)

Socialistisk Folkeparti
Margrete Auken (SF/Grønne)
Kira Marie Peter-Hansen 
(SF/Grønne)

Dansk Folkeparti
Peter Kofod (DF/ID)

Enhedslisten
Nikolaj Villumsen (Ø/GUE-NGL)

Mandater fordelt på grupper

Valgdeltagelse i hele EU i 2019: 50,62%
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Europa-Parlamentets grupper 
efter parlamentsvalget i maj 2019 og Brexit i januar 2020

Mad i BelgienØl i Belgien
Belgien er et af verdens mest interessante øllande. Det skyldes en blanding af gamle traditioner 
og løbende eksperimenter med forskellige bryggemetoder og ingredienser som krydderier, 
frugt og bær som supplement til øllets grundingredienser. Ølglas tager de fleste belgiere til 
gengæld meget alvorligt. Holdningen er, at ingen øl bør nogensinde serveres i andet end det 
helt rigtige glas til øltypen dekoreret med bryggeriets mærke.

Blanche de Namur. Belgisk witbier, der er god til at slukke tørsten. Bruger-
venlig hvedeøl, der adskiller sig meget fra de tyske hvedeøl. Blandt andet ved 
brug af korianderfrø og appelsinskal. Øllet er ufiltreret og uklart per defintion. 
Alternativt: Hoegaarden eller Celis White. 

Orval. Trappistøl i kategorien blonde. Den er brygget med op til 10 forskel-
lige gærstammer, hvoraf mange er af arten brettanomyces (oldgræsk for 
britisk svamp, da den traditionelt var fast indslag i fadlagret britisk øl). I den 
industrielle øl- og vinkultur er Brett, som den populært kaldes, betragtet 
som en skadegær, da den giver en meget speciel smag og aroma. Orval er 
derudover tilsat humle efter gæring, hvilket traditionelt er meget usædvanligt 
for belgisk øl. Orval er en sand klassiker, som dog også deler vandene.

Westmalle Dubbel. En rødbrun trappistøl med masser af krydderier 
(blandt andet stjerneanis og korianderfrø), en stor karamelsødme og 
en solid maltsmag á la ristet rugbrød. En af de bedste i sin kategori, 
men der er mange gode af slagsen.
Alternativt: Corsendonk Pater

Belgisk mad kan være svær at blive klog på. 
Køkkenet består af tunge kødretter, som vi 
kender det fra klassisk dansk mad, til de mere 
lette franske retter, hvor blåmuslinger og tartar 
serveres elegant og selvfølgelig altid med pomme 
friter. Her er et lille udvalg: 

”Moules frites” stammer oprindeligt fra Belgien, 
selv om retten ofte betragtes som fransk. Nogen 
anser den ligefrem for at være Belgiens national-
ret. Retten består ganske enkelt af pomme friter 
og blåmuslinger dampet i enten vin, øl eller frugtøl.   

”Lapin à la Kriek” (kanin i kirsebærs-ølsovs) 
er endnu en klassisker i det belgiske køkken. 
Kødet er lyst og er blevet tilberedt i den belgiske 
kirsebærøl

Hvis man vil prøve den belgiske udgave af frika-
deller, skal man bestille ”boulet”. Kødbollerne 
er lavet af oksekød og svinekød, serveres i en 
tomatsauce og tilbehøret er gerne pomme friter 
og en sød frugtkompot.

”Gaufre” eller på dansk ”vafler” er et must, når 
man går rundt i Bruxelles bykerne. Her er mange 
boder, hvor man kan spise de nybagte vafler”. 
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Bruxelles (Brussel på nederlandsk) er sæde for NATOs europæiske hovedkvarter og 
rummer mange af EU’s institutioner, såsom EU-Kommissionen, Det Europæiske Råd, 
Ministerrådet og et af Europa-Parlamentets mødesteder.

Bruxelles har 1.218.255 indbyggere og udgør en selvstændig region, Bruxelles Capitale, 
et af tre administrative områder i Belgien med eget parlament og egen regering. 
Regionen er omsluttet af den nederlandsk-talende region Flandern, mens den tredje 
region i Belgien er det fransktalende Vallonien. Regionen Bruxelles består af 19 
kommuner, og den inderste del, kommunen Bruxelles, er hovedstad i Belgien.

Både fransk og nederlandsk er officielle sprog i regionen Bruxelles, men flertallet (77%) 
har fransk som modersmål, og fransk dominerer i det offentlige liv. Nederlandsk tales 
som modersmål af 16%, mens 27% taler et fremmed sprog. Byen har nemlig et stort 
antal udlændinge, dels indvandrere fra især Tyrkiet og Afrika, dels medarbejdere og 
lobbyister ved EU og andre internationale institutioner og firmaer.

1. Grand Place. Den centrale plads i Bruxelles. 
 Omkranset af laugshuse – datidens fag-/arbejdsgiver-
 foreninger. På Grand Place ligger turistkontoret.
2. Justitspalæet. Kong Leopolds enorme magtmonument, 

påbegyndt 1866. Udsigt over Bruxelles.
3. Kongeparken (Parc de Bruxelles). 
 Kom lidt væk fra gaden.
4. Europa-Parlamentet. Her har de 705 medlemmer fra de 
 27 lande deres faste kontorer, og holder deres udvalgsmøder. 

Desuden har de mødesal til minisamlinger.
5. Den danske repræsentation / Ambassade.
6. Kommissionen. 
7. Det Europæiske Råd


