
Praktik: Human Rights for people living with HIV/AIDS 
1 plats 
Info om praktikarbetsplatsen  

Vi söker en eller två universitets-eller högskolestuderande för möjlighet till praktik 
under vårterminen 2016. Praktiken bör ingå som en del av kandidat eller 
masterutbildning inom juridik, mänskliga rättigheter, rättsvetenskap eller 
genusvetenskap.  

Denna organisation arbetar med advocacy, research, tolkning av lagtext och policyarbete 
för att förbättra rättighetssituationen för människor som lever med HIV och AIDS, men även 
relaterade frågor som FGM, rätt till säker abort, våld mot kvinnor och ”Access to jusitice”. 
De genomför även utbildningar för att poliskåren och lagstiftare ska vara mer medveten 
om dessa frågor, och förespråkar användandet av Human Rights Based Appoach vid 
implementering av statliga hälsoprogram.  

När är praktiken? 

Praktiken avser minst 17-20 veckor under vårterminen 2016. Start 15 januari. Heltid.  

Vad får jag göra? 

Detta är en liten organisation som växer kraftigt och som når ut på en hög nivå. De har en 
juridisk prägel på arbetet, så det är en fördel om du är intresserad av juridik och förstår hur 
ett sådant förhållningssätt fungerar. Din roll som praktikant på denna organisation innebär 
att du kommer få hjälpa till med att ta fram underlag för research, bidra med internationella 
perspektiv på liknande frågor, arbeta med rapportering och uppföljning, och hjälpa 
organisationen att kommunicera sitt arbete på smart sätt.   

Organisationen föredrar kandidater som har intresse av av att sammarbeta med 
organisationen angående sin kandidat eller mastersuppsats, genom MFS eller liknande. 
Detta är dock inget krav.  

Vilken kompetens söker vi? 

Du bör studera inom området juridik, mänskliga rättigheter, rättsvetenskap eller 
genderstudies. Det är bra om du kan visa genom dina meriter eller studiearbeten, att du är 
intresserad av HIV/AIDS problematik. Du ska som tidigast vara inne på sista året av dina 
kandidatstudier, men platsen kan även passa en masterstuderande. Du bör vara initiativrik 
och flexibel. Praktikperioden ska helst ingå i lärosätets ordinarie utbildningsprogram, vara 
meriterande för akademiska poäng och helst vara berättigande till studiemedel. Arbetet 
kräver mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska. Störst vikt ligger vid 
personlig lämplighet och intresse.  

Annan information. 

Praktiken är oavlönad och finansieras själv av praktikanten med studiemedel. Kost, logi, 
resor, visum och andra eventuella omkostnader i samband med praktiken bekostas också 
av praktikanten. En obligatorisk orienterande kurs ges i samband med praktikens start. 

Ansök via kontaktformuläret på:   
www.intershipskenya.org 

 

http://www.intershipskenya.org/

