Dansk ICYE møder Ambassadørerne fra Berlin,
London, Paris og Bruxelles
Formand Simon R H Poulsen og Kasser Ditte Barnhøj Pedersen tog den 23 august til møde
arrangeret af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og udenrigsministeriet. Mødet var et
dialogmøde omhandlende BREXIT og fremtiden for det Europæiske samarbejde, hvor
deltagerne fik mulighed for at spørge ambassadørerne ind og komme med input vedrørende
relevante temaer. Til mødet deltog de danske ambassadører fra Berlin, London, Paris og EU
ambassadør fra Bruxelles. Henholdsvis Friis Arne Petersen, Claus Grube, Kirsten Malling
Biering og Kim Jørgensen.
Ditte fik mulighed for at møde Kirsten og Kim, hvor Simon mødtes med Friis og Kim.

Mødet med den danske EU ambassadør fra Bruxelles Kim Jørgensen
Til Dittes møde med Kim Jørgensen handlede snakken om at de eksterne udfordringer med
BREXIT har skabt et positivt EU-samarbejde og et tættere forhold de europæiske lande
imellem. Kim Jørgensen påpegede at medlemslandene prioriterer arbejdet højere i kraft af at
de sender præsidenter og statsministret fremfor resortministrer.

Positivt for Dansk ICYE er at man ifølge Kim Jørgensen begynder at fokusere mere på det
sociale og de “bløde” værdier ved EU-samarbejdet. Den nye generation af statsledere fra
Frankrig, Luxemborg og Bruxelles har alle været studerende på Erasmus eller stiftet
bekendtskab med de positive effekter ved EU samarbejdet. Så Kim Jørgensen forudså at
der kun ville komme flere penge til programmer som Erasmus og Erasmus +.
Til Simons møde med Kim Jørgensen kom han ind på lignende emner. Udover dette
diskuterede gruppen EU i forhold til den Afrikanske verdensdel. Det interessante i et Dansk
ICYE perspektiv er at man på europæisk niveau oplever det som ICYE-visionen har været
fortaler for siden den spæde start. Den Afrikanske selvbevidsthed er voksende, de vil ikke
modtage udviklingshjælp, da dette ses som nedværdigende. De vil hellere samarbejde og
udveksle know-how end styres og hjælpes af EU. Kort sagt de vil hellere have besøg af
danske CEO’s og foretage udveksling end udvikling.
Simon fik også stillet et spørgsmål om Erasmus + fremtid i forhold til BREXIT og ICYE UK.
Her ville man ifølge Kim Jørgensen nok finde frem til en hybrid, hvor England hverken
betragtes som program eller partnerland alene af den grund at England tjener mange penge
på Erasmus og Erasmus +.
Til slut påpege Kim Jørgensen at det har været en problematik med at de store
emner såsom udenrigspolitik, sikkerhedspolitik flygtningepolitik og miljøpolitik har fjernet
fokus fra de bløde elementer ved EU, som reelt er noget af det vigtigste, da det sikre
mobilitet, fællesskabsfølelse, identitet som EU-borger.
Mødet med den danske ambassadør fra Berlin Friis Arne Petersen
Ved Simons møde med Friss Arne Petersen handlede mere om politik og var ikke så
relevant for Dansk ICYE. Ifølge Friis Arne Petersen er holdning til EU i Danmark nogle
gange baseret på følelser frem for viden og ekspertise. Men efter BREXIT har flere i
Danmark fået øjnene op for styrkerne ved det europæiske samarbejde.
Han påpegede at i Tyskland er der ikke det samme skel mellem ung og gammel, som man
så ved BREXIT. Der er en generel pro-EU tilgang og man støtter op om de europæiske
tiltag. Tyskerne ser en større tryghed i EU end f.eks. den danske befolkning. Derfor ser de
gerne en stærkere union og undrer sig over nogle af Danmarks valg i forhold til EU.

Mødet med den danske ambassadør fra Paris Kirsten Malling Biering
Ved Dittes møde med Kirsten Malling Biering handlede samtalen også meget om politik. Hun
påpegede at Macron er valgt på offensiv EU politik. Han var den eneste til præsidentvalget,
som var pro-EU. Det interessante er, at Macron vil lave reformer internt i Frankrig for at
styrke sin position udadtil til de Europæiske lande. Man har i Frankrig fået en meget
moderne tilgang, i forhold til tidligere. De har indset at udveksling og det at komme ud og
møde andre er enormt vigtigt i en globaliseret verden. Der skal fokuseres på mobilitet og
man har så småt anerkendt at fransk ikke er det førende verdenssprog. Generelt oplever
Kirsten Malling Biering en pro-EU tilgang i den franske befolkning og Frankrig ser sig selv
som hjertet af EU.

