
Praktikplats på ZAAW i Livingstone, Zambia 
 
Organisation: The Zambian Artisan Association for Women 
Vart: Livingstone, Zambia 
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Den Zambian Artisan Association for Women (ZAAW) är en NGO som genererar 
varumärket Wayawaya som producerar handgjorda, kvalitémärkta läderprodukter. 
Wayawaya i sig är ett registrerat som ett norskt socialt företag vilket innebär att en 
stor procentdel av Wayawayas vinst måste återinvesteras i ZAAW och Wayawaya. 
ZAAW med Wayawaya stärker zambiska kvinnor utan formell utbildning, få 
utbildningsmöjligheter och med få arbetsalternativ genom att genomföra 
yrkesutbildningar och hantverksprogram, som därigenom skapar stabila anställningar. 
Många kvinnor i Livingstone lever i fattigdom och arbetslöshet vilket ofta leder till 
farliga och osäkra informella arbeten. Genom att bidra med yrkesutbildning får 
kvinnor en möjlighet att komma in i arbetslivet och vara egenförsörjande. Att investera 
i kvinnor är att investera i deras barn, syskon, grannar och deras samhällen. ”Av 
kvinnor för kvinnor” är ett koncept för ZAAW och Wayawaya som är inspirerat av den 
gemenskap som finns mellan zambiska kvinnor. Hos Wayawaya genomgår kvinnor en 
årlig yrkesutbildning och efter slutförd träning arbetar novisen med de resterande 
kvinnorna på Wayawaya för att säkerställa att kunskapen, de tekniska färdigheterna 
och deras yrkessjälvförtroende går vidare till nästa person, varje steg av vägen. 
Wayawaya startades 2013 av tre norskor som ville hjälpa kvinnor som varit i farliga och 
informella arbeten. Genom en kvinnoorganisation i Livingstone fann de sex kvinnor 
som blev de första att genomgå en yrkesutbildning hos Wayawaya, två år senare 
påbörjade tre kvinnor till yrkesutbildningen. Wayawaya har sedan två år tillbaka en 
ege verkstad där alla nio anställda kvinnor jobbar, med tillhörande butik. 
 
Vad vi söker hos dig som praktikant 
 
Denna praktikplats passar dig som framförallt vill uppleva ett nytt land, en ny kultur 
och nya människor. Din tidigare utbildning är förvisso intressant och relevant, men 
detta är ett socialt företag (social enterprise) så du kan studera alltifrån 
företagsekonomi, till marknadsföring, till design, till utvecklingsstudier osv. och passa 
perfekt in hos oss. Arbetsuppgifter kan därav variera beroende på vad du studerar 
och vad du då kan hjälpa organisationen med, vilket kommer diskuteras med din 
handledare. Din handledare kommer vara grundaren till WAYAWAYA, Iris Helén 
Nikolaisen, en norsk kvinna som arbetat och bott i Livingstone i över 7 år. Dina andra 
arbetskollegor är nio zambiska kvinnor som är ryggmärgen för hela organisationen.  
 

En före-detta praktikants erfarenheter:  
 



WAYAWAYA är ett riktigt härligt och kul ställe att arbeta på. Kvinnorna som jobbar 
här är så snälla, vänskapliga och tillmötesgående. Sedan jag startade på WAYAWAYA, 
så har jag alltid sagt när någon har frågat hur det är att jobba här, att kvinnorna är 
dom bästa kollegorna jag någonsin har haft.  
 
Vad jag har gillat mest med att jobba här, är att jag har haft många olika 
arbetsuppgifter, allt ifrån att sköta pop up shops, till att kvalitetssäkra produkter, till 
budget och ekonomi till att ta hand om stora turistgrupper osv. Jag gillar när varje 
dag inte är desamma och när det är olika saker och projekt. Eftersom Livingstone är 
en turiststad så är det mycket som händer och många evenemang som WAYAWAYA 
ofta är en del av, vilket är jättebra tillfällen att träffa nya människor och skapa nya 
kontakter. Detta är en av de saker som jag älskar mest med att bo och arbeta här, du 
träffar så många nya människor varje dag från världens alla hörn.  
 

Att bo i Livingstone 
 
Genom ditt arbete på WAYAWAYA blir du försedd med gratis boende vilket är ett 
stort plus då hyrorna och boende i Livingstone är relativt dyrt. Du kommer även blir 
försedd med en budget för matkostnader, vilket också är en stor fördel då du inte 
spenderar så mycket pengar i Livingstone, förutom på just mat och dryck, och såklart 
att shoppa på WAYAWAYA.  
 
Livingstone är en sån himla kul stad, det är många saker att göra här och många 
människor att lära känna. Det finns en stor expat-gemenskap att vara en del av här om 
man vill, där människor är väldigt vänliga och öppna. Eftersom Viktoria fallen ligger 
här så är det många aktiviteter man kan hitta på, förutom att gå in i nationalparken 
och se på fallen. Du kan göra white river rafting som är en av de mest populära 
aktivisterna här. Du kan åka helikopter över fallen eller om du är lite av en våghals, 
flyga microlight över fallen. Du kan åka på båttur i solnedgången på Zambezi floden 
vilket i princip är att dricka drinkar och får snacks samtidigt som du tittar på djur så 
som elefanter, flodhästar, krokodiler mm. Om du vågar, kan du hoppa bungee jump 
från Victoria Falls bron eller välja det mindre läskiga valet och åka zip line. När du ändå 
är på bron kan du enkelt fortsätta gå och komma över till Zimbabwe och den mysiga 
staden Vic Falls där du kan äta god mat och få dig en riktig IPA öl från stadens 
bryggeri.  
 
Botswana är en av de angränsande länder till Zambia så det är lätt att åka över och 
göra en en-dags-safari, eller flera dagar, i Chobe National Park. Om du vill resa lite 
längre, och för en längre tid, kan du åka över till Namibia för att upptäcka detta vackra 
land med flera olika typer av landskap. Det finns också mycket att se i andra delar av 
Zambia, som Chimfunshi Nature Reserve där du kan åka och säga hej till våra kusiner 
– chimpanserna. 


