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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.  
 
Praktiken är förlagd på organisationens huvudkontor i Nairobi, Kenya. Liksom i många andra 
utvecklingsländer är det juridiska systemet så svagt att fattiga och marginaliserade människor 
drabbas av korrupt polis, blir oskyldigt fängslade eller står utan möjlighet att få rättvisa när de 
blivit utsatta för brott. Organisationen genomför flera spännande projekt. De arbetar med att 
förbättra situationen i kvinnofängelser, hjälper fångar att representera sig själva genom juridisk 
utbildning, de genomför utbildningar där domstolsväsende och polis blir bättre på att hantera fall 
av bland annat våldtäkt. De genomför även politiskt påverkansarbete.  
 
När är praktiken? 
Praktiken avser 17-20 veckor under vårterminen 2016. Start 15 januari. Heltid.  

Vad får jag göra? 
Som praktikant på denna organisation kommer du hjälpa till med research, bidra med 
internationella perspektiv på liknande frågor, samt arbeta med rapportering och uppföljning, och 
hjälpa organisationen att kommunicera sitt arbete på smart sätt.  Du kommer att få delta i flera 
utbildningar och konferenser samt besöka fängelser slumområden mm.   

Vilken kompetens söker vi? 
Du bör studera inom området mänskliga rättigheter, gärna kunna visa genom dina meriter eller 
studiearbeten, att du är intresserad för de aktuella perspektiven. 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 helst vara 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.intershipskenya.org 
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