
Fra EVS-tjeneste i Languedoc-Roussillon til rådgiver for Margrete Auken 
 
Mathias Hansen, 28 år, arbejder i dag som rådgiver for Margrete Auken, Medlem af 
Europa-Parlamentet for Socialistisk Folkeparti. Han har siden sit EVS ophold boet i 
adskillige europæiske lande og har en uddannelse fra det franske universitet Sciences Po 
Paris. 
 
”Livet er et spil af tilfældigheder”, sagde min morfar altid. Den europæiske 
volontørtjenesten eller EVS var i den grad en tilfældighed der ændrede mit liv 
fundamentalt.  
 
Med studentereksamen inden for rækkevidde begyndte jeg i foråret 2003 at undersøge 
mulighederne for at komme til Frankrig og forbedre mit gymnasiale begynderfransk. Efter 
at have søgt flere steder var der bid, og jeg kom med på et afbud som ung volontørs i den 
sydfranske by Montpellier. Her var mine arbejdsopgaver at vejlede unge franskmænd der 
som jeg selv ønskede at blive udsendt som volontører rundt omkring i Europa. Det var 
spændende at stifte bekendtskab med så mange franskmænd på min egen alder og hjælpe 
dem med at realisere deres drømme som jeg selv havde formået. Det lykkedes mig at få ca. 
15 unge udsendt i mine 10 måneder som volontør.  
 
For mit eget vedkommende betød EVS at jeg fik en masse venner fra nær og fjern for livet, 
jeg lærte sproget og et helt nyt land at kende. Derefter var vejen banet for, at jeg efter min 
værnepligt kunne starte mit studie i Frankrig hvor jeg 6 år senere bestod med en master i 
Europæiske studier. Her sidder jeg så i dag, 10 år efter min europæiske volontørtjeneste, og 
har fået indfriet mit personlige mål nemlig at arbejde i Europa-Parlamentet.  
 
Derfor kan jeg kun varmt anbefale EVS til alle og enhver som sidder med udlængsel, søger 
oplevelser for livet og ligesom jeg tror på at man nedbryder grænser ved at opbygge og 
nære relationer mellem mennesker på tværs af landeskel. Det er nemlig essensen i den 
europæiske volontørs tjeneste. 
 

 
Doha klimaforhandlingerne i december 2012, hvor Matias Hansen var med den franske 
delegation som ansat i det franske udenrigsministerium 


