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Sidan 1

av gästerna talar franska, hälsar oblygt ”Bonjour!” på
alla när man kommer innanför dörren och ”kindpussas” friskt! Det råder inget rökförbud på belgiska
Tisdagen den 5 maj
restauranger, noterar en bortskämd svensk med hyfIdag blir frukosten tidig. Det regnar utanför fönstret sat rena lungor!
och termometern visar på ringa sju grader. Strax före
halvsju stiger jag på Öresundståget till Kastrups ﬂyg- Senare på eftermiddagen kommer jag till Hotel Bedplats. Knappt en och en halv timme senare är jag ford på Rue du Midi 135. Vilar en stund innan jag
framme, hinner ta en caﬀe latte och ett wienerbröd träﬀar de övriga resenärerna. Det blir gemensam
med chokolad innan jag stiger ombord på Brüssel middag på Restaurang Falstaﬀ. Stället är inrett i fulAirlines plan strax efter klockan 9. Flygresan tar en ländad jugend-stil och därför mycket vackert med
timme och 25 minuter och bjuder mestadels på mu- sina ornament, sina färger och djärva former.
let väder.
Syrenerna blommar i Belgien, liksom de gula raps- Jugend (tyska: ungdom, efter tidskriften med samma
fälten. Jag väljer ”snål-varianten” och tar därför tåget namn) är en stilart inom arkitektur, design, konstin till centrala Bryssel. Det kostar ringa 3 EUR och hantverk, graﬁk med mera från slutet av 1880-talet
till 1910-talet. Jugendstilen var ingen enhetlig stil utan
tar en halvtimma.
kan sägas vara ett samlingsbegrepp för en rad olika stiEftersom jag har lätt packning väljer jag att gå en luttryck som samtidigt uppkom på olika platser. Belkort promenad runt det ﬁna torget Grand Place i gien, Österrike och Katalonien brukar anges som de
stans centrala delar. Mängder med vackra hus från mest betydande regionerna för jugendstilens framväxt
1600- och 1700-talen omger torget. I ett trångt inom arkitekturen (ur Wikipedia).
gatuhörn står Bryssels egen ”turist-magnet” – den
pyttelille Manniken Pis. Älskad av Brysselborna och Jag äter en Scampi med vitlök och en belgisk specialitet (Sorlei Biﬀ). Till detta passar en Chimay-öl
lätt överreklamerad i mina ögon!
Det blir snabblunch på en kvarterskrog; En pizza- utmärkt; bärnstensfärgad och stark. Måltiden avsluslice och ett mörkt öl av märket Leﬀe. Huvuddelen tas med en kopp kaﬀe och en god belgisk choklad.
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John Stringer föreläste om EU-projekt och deras planering, genomförande och utvärdering
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Onsdagen den 6 maj
Dagen börjar i förvirringens tecken – jag har glömt
ställa om min väckarklocka sedan min senaste utlandsresa och väcks två timmar för tidigt. Utan att
vara medveten om fadäsen noterar jag – väl nedkommen i foajén - att det är märkligt att frukostmatsalen
ännu inte öppnat. Det är synd om “globetrotters”,
eller hur?
Under förmiddagen möter vi John Stringer, en engelsman som specialiserat sig på EU-projekt – och
som bl a hjälpt Lars Häger och Uppsalaavdelningen
med redovisningen av ett fullskaligt projekt. Han
talar en tydlig engelska och är därmed lätt att följa. Under två timmar får vi många tips kring vad
man skall tänka på under både ansöknings-, genomförande- och redovisningsprocesserna. Lars, som är
den av oss som har störst erfarenhet av EU-projekt,
menar att Johns hjälp var ovärderlig och att det var
anledningen till att projektet och redovisningen av
detsamma erhöll goda vitsord av EU:s tjänstemän.
John borde – genom ett övergripande samarbetsavtal – knytas till vår egen organisation och vid behov stötta enheter som avser att genomföra ett lite
större EU-projekt.
Goda språkkunskaper, väl upparbetade nätverk och
personliga kontakter, stor envishet och tålamod

(processerna är långdragna) och god likviditet (utbetalningarna för genomfört projekt kommer sent)
är några ingredienser i ett lyckat koncept!
Efter lunchen ger vi oss av med taxi till EU-kommissionen för ett besök på Margot Wallströms kansli. Kansliet ligger näst längs upp i en jättelik byggnad av glas och betong. Säkerheten kan jämföras
med den på en ﬂygplats. Hissarna lottas ut enligt
ett speciellt schema, en värd följer med oss och vi
kommer snabbt näst längs upp. Längst upp huserar
portogisen José Manuel Barroso – kommissionens
ordförande. Vår egen Margot Wallström är förste
vice ordförande – och sitter därmed näst längst upp
i detta ”hierarkins hus”. Hon ansvarar för de kommunikationsstrategiska frågorna inom EU. Margot
är för tillfället i Strassbourg – där för övrigt hela
parlamentet är denna vecka – och vi träﬀar istället
Krister Sjödoff. En medelålders, mycket ”intensiv”
EU-tjänsteman med glimten i ögat.
Han berättar om EU:s uppbyggnad och organisation, om parlamentet, kommissionen, ministerrådet och om EU-domstolen (för mer info se http://
ec.europa.eu/index_sv.htm), att Sverige - med regeringschefen Fredrik Reinfeldt i spetsen - skall leda
ministerrådet under hösten 2009 och att Margot
Wallström kommer att sluta som svensk kommis-

EU-kommissionen har sina kanslier i en jättelik byggnad i stål, glas och betong
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sionär under hösten – och sannolikt ersättas med
en borglig svensk politiker. Han säger även att mellan 60-70% av alla ”samhällspåverkande beslut” för
Sverige numera tas i EU och uppmanar oss att gå
och rösta den 7 juni. Vid förra EU-valet 2004 röstade endast 36% av valmanskåren i Sverige, vilket
egentligen är en katastrof om man menar att EU är
en demokratiskt uppbyggd och verkande organisation!
Krister menar att folkbildningen borde ha en uppgift i Sverige att informera om EU och om EU-valet
– och därmed vara en motbild till den mytbildningen som förekommer inom svensk massmedia!

från sin egen regering! Kommissionen har idag 27
kommissionärer (inkl ordföranden), d v s en från
varje medlemsstat.
På Wallströms kansli arbetar 17 personer av olika
nationaliteter, dock är kanslichefen alltid svensk.
Vi återvänder till hisshuset genom oändliga, synnerligen kala och tråkiga kontorskorridorer, kikar
in på en och annan blek EU-administratör bakom
sin dataskärm och förundras över den tråkiga arbetsmiljön. Enda undantaget utgörs av en uppstoppad lax utanför Margots rum – Alltid något!

Sen eftermiddag återvänder vi med tunnelbana till
Vidare ser man i EU med spänning fram emot vårt hotell – ”Trångt som i en burk med mångkulfolkomröstningen på Irland om EU:s nya konstitu- turella sillar”, sa Bill till Bull! I Bryssel verkar alla
tion (som tar sin utgångspunkt i det s k Lissabon- kulturer mötas och gott om folk är det!
fördraget). Säger irländarna ja till fördraget har EU
fått en ny konstitution (Lissabon-fördraget ersätter Vid hotellet möter en svensk guide – en tidigare EUtjänsteman – som tar oss på en intressant vandring
Nice-fördraget).
genom Bryssels centrala delar. Vi passerar Maniken
Som kommissionär svärs man in i kommissionen Pis, Place de la Chapelle, torget Place de Grand Saoch lovar bl a att se – inte till sitt lands bästa – utan blon, den lilla parken Place de Petit Sablon, Moderna
till Europas bästa! Man måste alltid försvara kom- museet, Place Royal och kungliga slottet, kongressmissionens beslut – även om det egna landets reger- palatset, den nyrenoverade centralstationen, Sant
ing har en annan uppfattning – enligt den s k kol- Hubertus-gallerian och fram till Grand Place med
legialitetsprincipen! Man tar således inga direktiv sina vackra hus, varav rådhuset är det mest pampiga.

Vi vandrar genom storslagna byggnader ner till själva EU-parlamentet
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Jag har angivit platserna med franska namn men
eftersom Belgien är tvåspråkigt ﬁnns alla skyltar på
både franska och ﬂamländska.
Efter den trevliga vandringen ”vilar vi benen” på en
uteservering vid Grand Place och passar samtidigt
på att smaka Belgiens goda ölsorter. Solen värmer
gott och ölen gör gott!

främjandet kommer också med i EAEA inom kort!
Vi stiger in i några enkelt inredda lokaler och möts
av EAEA:s generalsekreterare Gina Ebner, en synnerligen energisk kvinna på 50+, som med stor entusiasm berättar om sin organisation och vad de gör.
Hon kommer själv ursprungligen från Österrike och
talar en god engelska.

Middagen äter vi gemensamt på Restaurang Chez
Leon, som specialiserat sig på måltider med musslor
i olika tillagningar. Jag väljer några små räkor och
en sallad till förrätt och kokta musslor i selleri med
bröd och pommes frites till huvudrätt. Till detta blir
det en öl vid namn Grimberger. Allt smakar förträfﬂigt! Vi passar även på att uppvakta vår förbundsrektor Björn Bjuggren på hans 60-årsdag.

EAEA:s huvudsakliga arbetsuppgifter är:
•
att verka för det livslånga lärandets genomförande i Europa
•
utveckling av bättre arbetsmetoder inom
folkbildningen genom projekt, utbildning
och publikationer
•
att förmedla information och ge annan
service till våra medlemmar
internationellt samarbete
När vi ﬂanerar tillbaka till hotellet noterar vi att det •
är mycket folk ute på stan, att det är en nästan ljummen kväll och att månen går upp bakom det väldiga Man hittar mer information om organisationen på
www.eaea.org. Gina lyfter gärna fram det svenska
rådhuset. Bryssel visar sig från sin bästa sida!
”Kunskapslyftet” som ett gott exempel på vuxenutTorsdagen den 7 maj
bildningssatsning initierad av en regering.
Idag på morgonen tar vi taxi till EAEA:s kontor på EAEA ordnar bl a en EU-konferens i Göteborg den
Rue de Concorde 60. EAEA står för ”European As- 29-30 september på temat ”Active Citizenship in
sociation for the Education of Adults”, en europeisk Europe” .
organisation med 131 medlemmar i 41 länder som
jobbar med folkbildning/vuxenutbildning. Studie- Solen tittar in i det lilla rummet och gör tempera-

Björn Bjuggren avtackar EAEA:s generalsekretare Gina Ebner
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turen innanför den slips- och kragbeklädda halsen
lite väl hög – Det känns skönt att komma ut på gatan
igen. Dessförinnan har Björn tackat för den initierade genomgången och intressanta samtalet och

överlämnat ”Kunskapens äpple” och en ljusstake.
Vid 11-tiden vandrar vi bort till EU-parlamentet
genom stadens gator och torg. Äter en god måltid på
en italiensk restaurang framför parlamentet och ge-

EU-parlamentets plenisal - ett storslaget och vackert rum
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Bryssel är...

Manniken Pis

Goda belgiska ölsorter

Belgisk choklad

Brysselspets

Tin-tin
Flamskvävnad

..och så brysselkål!
tror jag, det låter i alla fall så!
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nomför därefter ett guidat besök på
själva parlamentet mellan kl 12.45
och 14.45. En svensk informatör ger
oss de grundläggande kunskaperna
om EU i allmänhet och parlamentet
i synnerhet:
•
785
parlamentledamöter,
varav Sverige f n har 12 ledamöter
men får 20 om nya Lissabon-fördraget antas
•
27 länder är representerade
•
Ledamöterna representerar
nästa ½ miljard invånare
•
Parlamentet disponerar 350
000 kvadratmeter kontorsyta – men
det räcker inte; Två nya hus håller på
att byggas!
•
Tre länder är på gång in i EU:
Kroatien, Makedonien och Turkiet
Vi förevisas även parlamentets stora
plenisal – och får reda på att parlamentet denna vecka sammanträder
i franska Strassbourg, där det ﬁnns
en lika stor plenisal. Länge leve den
sunda synen på eﬀektiv administration och låga administrationskostnader!
Efter gårdagens lätt kaotiska tunnelbanefärd till hotellet har vi lärt
oss att taxi är bekvämare. Väl ”hemma” på Hotel Bedford genomför vi
en avslutande DC-konferens. På
ärendelistan ﬁnns Riksförbundets
årsberättelse, information om arbetet med intranätet, möjligheten
att knyta John Stringer till oss som
”avancerad EU-konsult”, information om VeRa mm.
Efter dagens värv drar vi – likt gnuerna på Serengeti - till vattenhålen,
läs uteserveringen vid Grand Place!
Det är mycket folk på torget då man
nu skall avtäcka världens största Tintin-teckning. En 700 kvadratmeter
stor teckning som ligger mitt på
torget och som under festligheterna
fotograferas av med en kamera från
en fjärrstyrd ballong.

Det mäktiga rådhuset vid Grand Place
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Onsdagen den 13 maj
Som en uppföljning av Bryssel-resan deltar jag en
dag i det EU-forum som sedan några år tillbaka ordnas i HässleholmKulturhus. En intressant dag med
följande punkter på agendan:
•
EU och Ryssland (prof Bo Pettersson, prof
K-G Karlsson och dr Carolina Vendil Pallin)
•
EU och Balkan (Dr Erhard Busek, författaren Slavenka Drakulic, journalist Richard Swartz)
•
EU:s behov av en social modell som är ekonomiskt och politiskt hållbara (Joakim Palme, Göran
Hägglund, Lars Ohly och Peter Eriksson)
Middagen äter vi också invid torget. Det blir grodlår, •
Tänk om Europa blir av och ingen lägger
en tornedo och en kopp kaﬀe till efterrätt. Vinet i märke till det? (Kjell-Albin Abrahamsson och Alexkväll är ett Pinot Noir.
ander Bard)
En bra dag som belyst EU ur många spännande vinFredagen den 8 maj
klar och med mycket kompetenta föreläsare.
Idag är det hemfärd. Jag handlar lite öl och vin, så
även hustrun får glädje av Bryssel-besöket och belgisk choklad till våra ungdomar och reser åter mot Som ni säkert förstår gick jag och röstade i EU-valet
Skåneland.
den 7 juni – Nu mer initierad än tidigare och än
mer upplyst om vikten av att rösta även i ett EUDags att summera: Bryssel är Tin-tin, Manniken val! Sverige ökade antalet röstande från 36 till 44%
Pis, choklad, många goda öl-sorter, brysselspets, medan antalet röstande i Europa minskade från
ﬂamskvävnad och brysselkål samt hemvist för det 2004 till 2009! Demokrati är inte lätt – det kräver
väldiga ”EU-maskineriet”!
nämligen medborgarnas intresse och engagemang!

En god måltid i musslorna tecken på Chez Leon
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Sankt Hubertus-gallerian:
Röda vallmon i papp - en gåva vid Mors Dag
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På besök vid EU-kommissionen

Mogna jordgubbar överdragna med belgisk lyxchoklad - Mmmmm!
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Chokladbutik i Jugend-stil

