Finansøkonomer blev eksperter i EU
40 finansøkonomer fra Silkeborg drog i slutningen af april mod Bruxelles, hvor foråret allerede var i
fuld gang. Det fire dage lange ophold i EU’s midtpunkt bød på et tætpakket program med
spændende besøg og interessante foredrag.
Programmet til studieturen var sammensat således, at finansøkonomerne besøgte de tre organer, der er i
forbindelse med vedtagelse af EU lovgivning: Kommissionen, der fremsætter lovforslag
ogParlamentet og Rådet (repræsenteret ved Den Danske Ambassade), der vedtager lovgivningen. Turen bød
også på et foredrag om økonomisk lobbyisme på Midtjyllands EU-kontor og om politisk lobbyisme ved Landbrug
og Fødevare.
De studerende fik stillet nogle gode spørgsmål til foredragsholderne og fik nogle interessante indspark med
hjem, som efterfølgende blev diskuteret videre tilbage på skolen i Silkeborg. Lidt kendis-faktor bød turen også
på. Nemlig mødet med Morten Løkkegaard, medlem af Europa parlamentet og tidligere tv-vært og journalist.
Højdepunktet var dog mødet med Miljø- og Klima Kommissær, Connie Hedegaard, som havde sat tid af til et
møde med Dania Silkeborgs studerende.
Om eftermiddagen og aftenen nød de studerende det hyggelige cafemiljø i Bruxelles smalle, brostensbelagte
gader, ligesom turen også gav mulighed for et par vilde byture.

På besøg i Parlamentet, hvor de studerende opmærksomt lyttede til foredragene, blandt andet om EU's rolle
under finanskrisen.

De studerende venter spændt på at Connie Hedegaard skal ankomme. Imens bruges ventetiden på at ”lege
kommissær” og tale i de små mikrofoner.

Connie Hedegaard fortæller energisk om hendes arbejdsliv som Klima Kommissær, og giver de studerende et
indblik i forhandlingsprocessen blandt EU's 27 kommissærer.

Morten Løkkegaard er en travl mand. Alligevel tog han sig tid til at mødes med Silkeborgs finansøkonomer til en
snak om EU og det parlamentariske arbejde.

Trætte og fulde af indtryk fra en rigtig god studietur, slapper de studerende af i bussen på vej hjem mod
Silkeborg.

