
Onlinerejse til Rumænien – onsdag den 10. november 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.

Kl. 13.55 gennemgår vi praktiske oplysninger om 
Zoom.

14.00 Teknisk velkomst ved Michael B. Lauritsen

14.05 Velkomst ved Finn Ellegaard og forklaring af 
introvideo ved Zlatko Jovanovic

14.15 Introvideo

14:30 Videoen slutter i byen Lupeni i Transsylvanien.
 I denne tidligere mineby ledte vores første 

gæst Christian Robdrup Johansen et Dansk 
Røde Kors projekt for skolebørn. Christian 
fortæller om projektet, sit ophold i Rumænien 
og om forskellige sociale problemstillinger i 
landet. 

15.00 Pause

15.10 Nu tager vores rejsevært Zlatko Jovanovic 
over. Han fortæller om Rumæniens geografi 
og historie, om samfundslivet i landet, 
herunder forholdet mellem den rumænske 
flertalsbefolkning og det ungarske mindretal 
i Transsylvanien. Oplægget afsluttes med en 
introduktion til det politiske liv i landet med 
fokus på parlamentsvalget i 2020. 

15.35 Opfølgende spørgsmål om Rumænien til 
Zlatko

15.45 Så møder vi Maria Wildfang Madsen, der 
 læser Europæiske Studier på Syddansk 
 Universitet i Sønderborg og er studiepraktikant 
 i DEO. Maria vil fortælle om sit møde med 
 Rumænien som valgobservatør under 
 Præsidentvalget i Rumænien i 2019.

16.00 Pause

16.10 Turen går nu til Transsylvaniens uofficielle 
hovedstad, Cluj-Napoca. Her besøger vi 

 Enikö Vincze der til dagligt forsker og 
underviser på byens universitet, mens hun 
samtidigt er aktiv i et borgerinitiativ der 
arbejder for at forbedre boligsituation i byen. 
Cluj er i de seneste år blevet kendt som 
Rumæniens og hele Central og Østeuropas 
IT-mekka, hvilket har ført til nogle voldsomme 
boligprisstigninger samtidigt med at der ikke 
bygges nok almennyttige boliger i byen. 

 I et dansk-tekstet video-interview fortæller 
Eniko om situationen og besvarer efter 
videoen spørgsmål fra deltagere. 

16.40 Så er det igen Zlatko der tager over og 
fortæller kort om, hvordan Rumænien der 

 kun har færdigvaccineret 1/3 del af 
befolkningen kunne videresælge 1 million 
vacciner til Danmark. Herefter er der tid til 
spørgsmål, både om landet generelt og om 
covid-situationen.

16.55 Afslutning ved Finn Ellegaard

Jeres rejseleder er Zlatko Jovanovic, 
der er ph.d. i historie og rejseleder og 
analytiker i DEO med fokus på Sydøsteuropa. 

Transsylvanien

Præsidentvalget i 2019



Banatet

Moldavien

Dobrogea

Valakiet

Transsylvanien

 Rumænien   Danmark  

Areal i km2   238.391 43.098 

Befolkning i dag  19,4 mio. (2019) 5,8 mio. (2019) 

Befolkning ca. 1990  22,8 mio. (1992) 5,1 mio. (1990) 

Fertilitetsrate 2017  1,71 1,75 

BNP pr. indbygger 
i 2018 (1.000 euro)  8.740  48.260 

Arbejdsløshed (2019)  4,0% 5,2% 

Stigning i gens. 
levealder 1990-2017  69,9 - 79,1 74,9 - 83,1 

RUMÆNIEN

Ungarn

Ukraine

Moldova

Ukraine

Bulgarien

Serbien Sorte-
havet

Bukarest
Călărași

Iasi

Cluj-Napoca

Timisoara

Sarmale er ruller af syltet kål fyldt med ris og 
hakket kød. En ret man spiser i hele Balkan-
området, men også en ret som de fleste ru-
mænere nævner allerførst, når de bliver bedt 
om at nævne en traditionel rumænsk ret. Mest 
almindeligt bruger man en blanding af svine- 
og kyllingekød. Retten serveres varm over-
hældt med tomatbouillon. 

Mamaliga cu branza si smantana (Polenta med 
ost og tyk creme fraiche) er en anden ret, 
som rumænere vil bruge som et eksempel på 
traditionel rumænsk mad. Det ligner meget 
italiensk Polenta: kogt majsmel i vand med 
et strejf salt og et par dråber solsikkeolie. Ser-
veres normalt med traditionel rumænsk ost og 
creme fraiche. 

Sighisoara

Tulcea
Lupeni

Giurgiu

LOKALE MADRETTER

LANDEFAKTA

HISTORIE
Rumæniens historiske provinser.

Rumæniens grænser i det 20. århundrede.

Ukraine

Ungarn

Serbien

Bulgarien

Det sorte hav

BEFOLKNINGSOVERSIGT – RUMÆNIEN (1.1.2019): 
19,4 mio. 125.000 færre på et år (2018) 
Andel af befolkningen der bor i byerne: 54% 

Religion: Den rumænsk-ortodokse kirke 81%, 
forskellige protestantiske retninger 6,2%, 
katolikker 4,3%, græskkatolske 1,8% osv. 

Sprog-modersmål: rumænsk 90%, ungarsk 6,2%, 
romani 1,2%, desuden flere titusinder 
af ukrainsk-, tysk- og tyrkisktalende.  

Etnisk tilhørsforhold: rumænere 88,9%, ungarere 6,1%, 
roma 3,0% officielt (op til 10% uofficielt) 

Største byer: Bukarest: 1.883.425, Cluj-Napoca: 324.576, 
Timisoara: 319.279, Iasi: 290.422, Constanta: 283.872

Fyrstedømmet Rumænien (1878-1881) og Kongedømmet Rumænien (1881-1913)

Storrumænien (1918-1940) Den Rumænske Republik (siden 1948)


