
Tre dagar i Bryssel 
 
   I slutet av februari hade jag möjlighet att 
tillbringa tre dagar i Belgiens huvudstad 
Bryssel. Bryssel är också huvudstad i det fö-
renade Europa.  
   Regionen Bryssel har drygt en miljon in-
vånare, därtill kommer en fjärdedel fler som 
reser in för att arbeta vid någon av institutio-
nerna. Staden har två officiella språk, franska 
och flamländska. Det betyder att all informa-
tion måste finnas på båda språken, som t ex 
gatuskyltar och tidningen Metro. Det mest 
talade språket är franskan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   De vackra kvarteren runt Grand Place, ett 
otroligt pampigt torg med ståtliga byggnader 
med guldornament är ett Unescoarv. Som 
kontrast står EU-kvarteren som är mycket 
modernt utformade. En del har litet av rymd-
ålder över sig. Här rör sig otroligt många 
människor med id-kort runt halsen och en 
liten dragresväska bakom sig. Många språk 
surrar i luften. 
 

   ”Korvkioskerna” här säljer strutar med  
musslor, pommes frites och majonnäs. På de  
flesta restauranger serveras utsökta mussel-
rätter. Belgisk choklad är välkänd och i vart 
och vartannat hörn finns chokladbutiker, som 
kan hjälpa oss att stilla sötsuget. Bryssel är en 
storstad, här finns alla typer av kvarter, även 
mindre attraktiva. Och jag borde inte haft 
stövlar med klackar för gator och trottoarer är 
belagda med kullersten.  
   Jag hade förmånen att få besöka parlamen-
tet och några av våra valda parlamentariker. 
Säkerheten var stor, med passage genom ett 
securityområde och visning av pass innan vi 
fick komma in. Sedan fick vi lära oss mer om 
EU och hur organisationen fungerar.  
   Som medborgare i ett EU-land har man två 
parlament – det i hemlandet och det i Bryssel. 
I båda parlamenten fattas beslut som är avgö-
rande för hur vi medborgare har och får det. 
Därför är EU-valet viktigt för oss. 26 maj går 
Europa till val av EU-parlamentariker. Det är 
vår chans att se till att vi har företrädare i 
Bryssel som hanterar frågor på ett sätt som 
stämmer med vad vi själva tycker om unio-
nen, dess arbete och beslut. Det gäller att hitta 
de kandidater som man tror kan tala för Sve-
rige och för en själv. När man går och röstar 
använder man sin möjlighet att påverka. Så 
fungerar demokratier.                                                                 
                                             Birgitta Thulin

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Drakenträffen 21 januari Om branden i Västmanland 2014
   
 Aud Sjökvist, medlem i Draken, 
som fick i uppdrag av regeringen  
att utreda den stora Västmanlands- 
branden 2014 gav oss en spännan- 
de föreläsning om brandens för- 
lopp och de problem som uppstod.  
   Det visade sig att branden utvecklades så 
snabbt bl a beroende på avsaknad av reella 
kartor över området samt kommunikations- 
och samarbetsmissar mellan närliggande 
brandförsvarsområden. Efter avslutat utred-
ningsgsarbete fanns förhoppningen att man 
dragit lärdom av misstagen inför nya bränder.  

 
   Tyvärr visade det sig under 2018 års brän- 
der att viss lärdom har dragits men att myc-
ket återstår att göra. 
   Stort tack Aud för ett kunnigt framförande 
av en spännande och otäck företeelse i vårt 
land, som trots missar slutade relativt bra.   
                                                         Birgitta Borg 
************************************* 
Rättelse.  I artikeln i Draken nr 1-2019 om 
SVPH, Sällskapet Vänner till Pauvres Hon-
teux, angavs felaktigt att det rörde sig om ett 
äldreboende. Samtliga SVPHs anläggningar 
är seniorboenden och inget annat.  



 


