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Vi söker två universitets-eller högskolestuderande för möjlighet till praktik under vårterminen 
2016.  Praktiken bör ingå som en del av kandidat eller masterutbildning inom Mänskliga 
Rättigheter, Peace and Development studies, Jämställdhet eller Internationellt arbete. 
 
Organisationen  är en Kenyansk Non-Profit, politiskt oberoende NGO som arbetar med olika 
aspekter på Kvinnors rättigheter, politiskt, socialt och ekonomiskt. De jobbar med olika former av 
advocacy och har ett tydligt rättighetsperspektiv. 

När är praktiken? 
Praktiken avser 17-20 veckor under vårterminen 2016. Start 15 januari. Heltid.  

Vad får jag göra? 
Du som praktikant får möjlighet att välja vilken avdelning du vill vara på: antingen arbeta med satt 
tärka politisk representation för kvinnor, bland annat förberedelser inför landets första val med 
krav på 1/3 representation, vilket kommer vara en stor utmaning för Kenya. Du kan även välja att 
vara på den avdelning som arbetar med förebyggande av våld mot kvinnor, skyddsboenden för 
barn och kvinnor utsatta för våld och motverkande av könsstympning. 
På båda avdelningarna innebär praktikantens roll rapportering och uppföljning, kommunikation 
och deltagande i kampanjarbete.  

Vilken kompetens söker vi? 
Du bör studera inom området mänskliga rättigheter, genusvetenskap, development studies, 
statsvetenskap, internationella relationer, freds- och konfliktstudier eller motsvarande. Du ska 
som tidigast vara inne på sista året av dina kandidatstudier Praktikperioden ska ingå i lärosätets 
ordinarie utbildningsprogram, vara meriterande för akademiska poäng och berättigande till 
studiemedel. Arbetet kräver mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.  

Hur ansöker jag? 
Anmäl ditt intresse  via kontaktformuläret på www.internshipskenya.org . Vi hjälper dig att 
anpassa CV och ansökan.  

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.internshipskenya.org 
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