
The MEP Experience 

 
 
En gång i halvåret, träffas upp till tvåhundra ungdomar från 30 olika europeiska länder, i 
en europeisk stad för att under en veckas tid debattera och diskutera olika ämnen 
rörande EU-politik. Arbetet, som sker i olika kommittéer, presenteras slutligen under 
”General Assemblyn” där resolutionerna debatteras och förhoppningsvis sedan 
tillämpas i EU-parlamentet. Model European Parliament är en vecka fylld av intryck, nya 
vänner och politik, en vecka som inte kan beskrivas som annat än oförglömlig. 
 
Inför MEP-sessionen i Norwich 2013, blev jag tillfrågad att representera Europaskolan 
och Sverige tillsammans med fyra andra delegater från olika skolor i Stockholm; Victor 
Rydberg gy. Djursholm, Gustavsbergs gymnasium samt Thorildsplans gymnasium. Som 
representant för Europaskolan och Sverige, blev jag tilldelad det ärofyllda uppdraget 
som Head of Delegation, vilket för mig innebar ett öppningstal på öppningsceremonin i 
School of Westminster, samt ansvaret för den svenska delegationens röster under 
General Assemblyn.  
 
Jag fick under en veckas tid möjligheten att diskutera organiserad brottslighet i 
kommittén för Civil Liberties, Justice & Home Affairs (I), tillfälle att utforska den engelska 
kulturen, samtala med talmän, borgmästare och styrelseordföranden samt besöka 
University of Cambridge, tillsammans med ungdomar från hela Europa. Människorna jag 
träffade, livsödena som delgavs och kunskaperna som utbyttes är något jag kommer 
bära med mig hela livet.  
 
Det som jag insåg under min vecka i Norwich var faktumet att trots att jag omgavs av 
ungdomar från nästan 30 olika länder, var vi alla lika. Det spelade ingen roll vilket språk 
vi talade, vad vi studerade; när det kom till kritan var vi alla där av samma anledning – vi 
delade alla ett brinnande intresse för politik. 
 
Det var en lärorik vecka, fylld av intryck, vänner och politik, en vecka som var givande 
och stimulerande inte bara intellektuellt, utan även socialt. Jag skulle utan tvekan göra 
denna resa igen, och ifall du någonsin får möjligheten att göra något liknande – just do it. 
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