
Onlinerejse til Bulgarien - onsdag den 12. januar 2022
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.

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 Om historien og den aktuelle politiske 
situation i Bulgarien, inkl. spørgsmål. 

 Ved Zlatko Jovanovic.

15.00 Pause

15.10 Om Bulgariens problem nr. 1 - det store 
befolkningsfald, inkl. spørgsmål. 

 Ved Zlatko Jovanovic. 

15.30 I byen Ruse på den sydlige bred af Donau 
floden og på grænsen til Rumænien 
møder vi den bulgarske journalist Vladimir 
Mitev, som fortæller om forskellige sociale 
problemstillinger i landet. Vladimir har 
skrevet til forskellige internationale medier, 
herunder Open Democracy. Vi starter med et 
10-minutters dansk-tekstet video-interview, 
hvor Vladimir fortæller om levestandarden, 
boligsituationen og social ulighed i Bulgarien. 
Herefter vil der være muligt at stille 
spørgsmål til Vladimir.

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

15.55 En 15-minutters pause, hvor der også er 
mulighed for at komme ind i en gruppe og 
snakke med andre deltagere. 

16.10 Projektleder i DEO og filosofiskribent 
på Dagbladet Information Morten Bønke 
Pedersen fortæller om den bulgarsk-fransk-
amerikanske filosof Julia Kristeva. 

16.20 I Bulgariens gamle hovedstad Veliko Tarnovo 
møder vi aktivisten Deyan Kolev fra NGO’en 
Amalipe. Amalipe arbejder for at forbedre 
romaernes livssituation. Vi hører om deres 
projekter og udfordringer, herunder bl.a. 
om indsatsen for at få flere roma-børn til at 
færdiggøre en uddannelse og om integration 
af romaer i det bulgarske samfund. Vi starter 
med et 12-minutters dansk-tekstet video-
interview, hvorefter der vil være tid til at stille 
spørgsmål til Deyan. 

16.45 Zlatko opsummerer og besvarer spørgsmål 
fra deltagere.

16.55 Afslutning ved Finn Ellegaard.

Byen Ruse

Bulgariens gamle hovedstad Veliko Tarnovo.



BEFOLKNINGSOVERSIGT 
– BULGARIEN (31.12.2018): 

Lige under 7 mio. 
med yderligere igangværende fald 
i hele landet på nær i de tre største 
byer Sofia, Plovdiv og Varna. 

Andel af befolkningen 
der bor i byerne er 75% 

Religion: 
Den bulgarsk-ortodokse kirke 59,4%, 
muslimer 7,9%, protestanter 0,9%, 
katolikker 0,7%, andre 0,1%, 
ingen religion 9,3%, 
ukendt/vil ikke svare 21,8%.

Sprog og skrift:
Bulgarsk er et slavisk sprog 
der skrives med kyrillisk alfabet. 

Sprog-modersmål: 
bulgarsk 84,5%, tyrkisk 9,6%, romani 4,1%.  

Etnisk tilhørsforhold: bulgarere 76,9% 
(hvoraf ca. 3% bulgarske muslimer), 
tyrkere 8,0%, roma 4,4%, etnicitet ikke-erklæret 10%. 

Største byer: Sofia: 1.242.568, Plovdiv: 347.851, 
Varna: 336.216, Burgas: 201.779, Ruse: 141.213
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Inspiration til
lokale madretter

Land  Bulgarien   Danmark  

Areal i km2   111.036  43.098 

Befolkning i dag  6,9 mio. (2020)  5,8 mio. (2020) 

Befolkning i 1985 / 1990  8,9 mio. (1985)  5,1 mio. (1990) 

Fertilitetsrate 2021  1,59  1,76 

BNP pr. indbygger 2020 8.750 €  53.470 € 

Arbejdsløshed (11/2021)  4,8%  2,8% 

Stigning i gens. 
levealder 1990-2017  71,2 - 78,4  74,9 - 83,1 

Shopska Salad - Шопска салата er en enkel 
frisk salat, som serveres til alle retter i 
Bulgarien. Består af agurker, tomater, løg, 
peberfrugter og revet ost på toppen. 

Chushki Burek - Чушки бюрек (fyldte peber-
frugter) er en bulgarsk vegetarret, som serve-
res enten som en hovedret eller som tilbehør 
til en kødret. Man bruger typisk lange røde pe-
berfrugter, som steges og dernæst fyldes med 
en blanding af æg, hvid ost og tyk tomatsovs, 
inden de tilberedes i en støbejernspande. 

Shumen
Veliko Turnovo

Kardzali

Økonomi:
Bulgarien er EU’s fattigste medlemsland, med et BNP pr. indbygger der svarer 
til 55% af EU’s gennemsnit (Eurostat, 2020). Fem af de seks regioner, 
som Eurostat opdeler landet i, er EU’s fem fattigste. Her ligger BNP pr.
 indbygger på mellem 32 og 41% af EU’s gennemsnit. I den sidste region -
 Regionen Sydvest, hvor hovedstaden Sofia ligger - er tallet 89% og svarer 
til BNP pr. indbygger i Danmarks fattigste region, Region Sjælland. 

Ifølge Eurostat var de vigtigste sektorer i den bulgarske økonomi i 2018 
industri (23,1%) engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurations-
virksomhed (22,6%) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og 
sundheds- og socialvæsen (14,1%).

69% af Bulgariens eksport går til andre EU-lande (Tyskland: 15%, Italien: 9% 
og Rumænien: 9%), mens eksporten til lande uden for EU især går til 
Tyrkiet (8%) og Kina (3%). For importens vedkommende stammer 64% fra 
andre EU-lande (Tyskland: 12%, Italien: 8% og Rumænien: 7%), mens im-
porten fra lande uden for EU især kommer fra Rusland (10%) og Tyrkiet (6%).


