Ungdommens EUTopmøde i København
Af Ida Søndergaard Thomsen, 9. klasseselev på Rejsby Efterskole

Ida fotograferet ved Ungdommens EU-Topmøde på Christiansborg

D

en 2. marts omkring kl. 9 mødte 190
spændte EU-interesserede unge op på
Christiansborg til Ungdommens EU-topmøde 2019. Et møde, der er arrangeret af FIC
ungdom. Temaet for topmødet er ”Demokrati i EU”. De unge er mellem 15 og 26 år
gamle og kommer fra hele landet, nogle helt
fra Rejsby og andre fra indre København.
De unge kommer også fra mange forskellige baggrunde: Efterskoler, ungdomspartier,
eller måske er de private politik-interesserede
personer.
Ind gennem sikkerhedstjekket, finde sit navneskilt og så op i den helt fantastiske landstingssal. Landstingssalen dannede de per-

fekte rammer med de fine små krummelurer
i loftet og den nyere moderne kunst på væggene. Næsten som et symbol på det gamle,
klassiske EU, hvilket en del unge nytænkende
hjerner nu blev indviet i.
Mødet startede med en velkomst ved folketingets formand Pia Kjærsgaard. Da hun
trådte ind i salen, hørtes snart hviskende
stemmer, og en enkelt prøvede diskret at tage
et billede, men det viste sig, at mobilen var
sat på blitztilstand, hvilke resulterede i et par
nervøse grin og røde og pinligt berørte ansigter. Da formanden gik af talerstolen, kom en
del andre talere på, blandt andet Anne-Mette
Vestergaard, kontorchef fra EP-Danmark og
Stephen Clark fra EU-Parlamentet.
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Efter talerne væltede de ivrige unge ud af
landstingssalen, ud i deres tildelte landedelegationer, nogle som Grækenland andre som
Storbritannien eller Bulgarien. De forskellige
lande havde forskellige ministre. De forskellige ministre skulle repræsentere landene i de
forskellige ministerier, som skulle varetage
det tildelte lands interesser.
Det var nu tid til frokost. Hele Christiansborg
summede af de unge stemmer. De unge gik
rundt med de nylavede sandwiches og snakkede med hinanden, nogle om politik andre
om fælles interesser uden for det politiske
felt.
Frokosten var ved at være færdig, og de unge
bevægede sig op i de forskellige ministerier:
Skatteministeriet, Det Europæiske råd, Erhvervsministeriet, Uddannelsesministeriet
og Undervisnings- og Socialministeriet. Nu
kunne rollespillet gå i gang. I de forskellige
ministerier diskuteredes de tildelte cases, omhandlende alt fra fælles EU-fag i de europæiske lande til en fælles grænse for minimumsselskabsskatten. Der diskuteredes, om det
bedste til løsning af disse cases ville være en
opstramning, eller om lovgivningen skal være

løsere, om direktiver eller forordninger ville
være det optimale til at løse disse problemer.
Der udsendtes en artikel vedrørende en
(toxic) mulig alliance mellem Nordkorea
og nogle af EU-landene på den fælles Facebook-side, der ellers kun havde været brugt
til at starte rygter eller skrive opdateringer på
forhandlingerne. Forhandlingerne stoppede
omgående og alle ministre mødtes nu i den
store landstingssal. Stemningen var hektisk.
Alle prøvede at finde sine landedelegationer
og få givet et modsvar på dette. Mange af
modsvarene var seriøse og gennemtænkte,
mens andre var korte og gav de fleste et smil
læben. Artiklen viste sig at være såkaldt ”Fake
News”, hvorefter de unge fik en lektion i, hvor
vigtigt pålidelige nyhedskilder er for demokratiet.
Dagen sluttede af ved 18-tiden med et fællesbillede på den store trappe foran landstingssalen. De unge forlod Christiansborg
i latter med en masse nye bekendtskaber og
med store forventninger til dagen efter, hvor
forhandlingerne skulle diskuteres videre og
derefter vedtages i det Europæiske Råd.
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