m en del af programmet udformede de danske studernde deres egne solidaritetsprojekter. Et af projekterne
r at introducere Safe Delivery App til uddannede fødshjælpere i Arusha-regionen. Ideen blev til virkelighed
oktober ved et kursus med 20 sygeplejersker fra Arusha-regionen. De bruger nu app’en ved fødsler.

Praktik i udlandet
Globalt medborgerskab,
solidaritet og uddannelse

Ulandssekretariatet arbejder sammen med danske fagforbund om at sende unge i praktik i lande,
hvor de møder arbejdsvilkår, der på visse områder
bogstaveligt talt er fra en anden verden. Som regel integrerer vi praktikken i solidaritetsprojekter,
hvor vi kæder de danske fagforeninger sammen
med arbejdspladser og kolleger i udlandet.

MØD DE STUDERENDE

Lærlinge og studerende fra en bred vifte af skoler deltager i solidaritetsprojekterne. De fleste studerende
kommer i vores praktik som en del af deres erhvervs- og professionsuddannelse. Under konference kan du
møde studerende fra to forskellige uddannelsessteder, som vi samarbejder med i Tanzania.

HVORFOR PRAKTIK?
Ulandssekretariatet er den danske fagbevægelses
udviklings- og bistandsorganisation. Vi sender
unge mennesker i praktik i lande, hvor vi allerede
støtter demokratisk udvikling af fagbevægelsen.
Praktikken er en del af vores projekter og fokuserer på uddannelse, innovation og international
solidaritet.
Ulandssekretariatet har i øjeblikket solidaritetsprojekter i fem forskellige lande. Vi udformer
praktikkerne i samarbejde med fagforeninger,
arbejdsgivere og uddannelsesinstitutioner. Samarbejdet med danske uddannelsessteder giver dem
mulighed for at sætte udviklingssamarbejde på
dagsordenen samt en meget direkte metode til at
gøre globalisering til en del af læseplanen.

Offentlig administration
Ulandssekretariatet arbejder med VIA University
College i Aarhus og HK om at sende unge, der studerer offentlig administration, i praktik i offentlige
institutioner i Tanzania. I dette års program var
de unge i praktik på Arusha Technical College og
ECSA’s (East, Central and Southern Africa Health
Community) hovedkvarter i Arusha. Her arbejdede de i administrationen og udvekslede
ideer og viden med deres østafrikanske kolleger.

Landbrugsmaskinmekanikere
Det andet praktikforløb fra den danske Erhvervsskolerne Aars sluttede i november 2018. Seks
mekanikerlærlinge fra landbrugsmaskinlinjen var i
praktik i større værksteder i Kilimanjaro-regionen
i Tanzania. Som en del af projektet har lærere fra
Arusha Technical College og Erhvervsskolerne Aars
besøgt hinanden.

