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En allt större efterfrågan av internationell praktik och tjänstgöring har föranlett
tillkomsten av denna skrift. Den riktar sig främst till yngre akademiker som nyligen
avslutat sina studier eller är på väg att avsluta dessa. Praktik vid en internationell
organisation kan vara en inkörsport för fortsatt internationell karriär. Några års
tjänstgöring vid internationella organisationer kan också vara meriterande för
kvalificerat arbete i Sverige.

Informationen om de olika organisationernas praktikprogram redovisas under sex
rubriker: ”praktikmöjligheter”, ”praktikperiod”, ”senaste ansökningsdatum”,
”kvalifikationskrav”, ”ansökan ska innehålla” och ”kontaktinfo”. I de fall någon av
rubrikerna saknas har organisationen inte kunnat lämna sådan information. Det
innebär vanligtvis att organisationen saknar ett etablerat praktikprogram. I de fall det
saknas information om innehåll i ansökan har inte organisationen kunnat uppge några
specifika krav på ansökningshandlingar. Den sökande rekommenderas då att vända
sig direkt till organisationen för information eller att insända en förfrågan med
bifogad meritförteckning där det framgår att den sökande uppfyller de generella
kraven för praktiktjänstgöringen.

Praktiktjänstgöringen är i de flesta fall oavlönad. Praktikanten står då för alla
kostnader, såsom sjukförsäkring, uppehälle samt resa till och från praktikplatsen.
Sjukförsäkring är obligatorisk. Tänk även på att tidigt ordna bostad. Vid de praktiker
som är oavlönade, och som omfattar minst två månader samt uppfyller övriga villkor
kan Sidas resestipendium sökas. Mer information om stipendiet finns under rubriken
”stipendiemöjligheter” längre bak i skriften.

För närmare information om praktikplatsen samt övriga förfrågningar ska du alltid
vända dig direkt till respektive organisation. Varken Sida eller internationella
programkontoret deltar i antagningsförfarandet. Det bör även noteras att
praktiktjänstgöring vid internationella organisationer inte leder till anställning i
samband med praktiken.
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INFÖR PRAKTIKEN
En allt större efterfrågan av internationell praktik och tjänstgöring har föranlett tillkom-
sten av denna skrift. Den riktar sig främst till yngre akademiker som nyligen avslutat sina
studier eller är på väg att avsluta dessa. En praktik vid en internationell organisation kan
vara en inkörsport för fortsatt internationell karriär. Några års tjänstgöring vid internatio-
nella organisationer kan också vara meriterande för kvalificerat arbete i Sverige.

Informationen om de olika organisationernas praktikprogram redovisas under sex rubri-
ker: ”praktikmöjligheter”, ”praktikperiod”, ”senaste ansökningsdatum”, ”kvalifikations-
krav”, ”ansökan ska innehålla” och ”kontaktinfo”. I de fall någon av rubrikerna saknas
har organisationen inte kunnat lämna sådan information. Det innebär vanligtvis att orga-
nisationen saknar ett etablerat praktikprogram. I de fall det saknas information om inne-
håll i ansökan har inte organisationen kunnat uppge några specifika krav på ansöknings-
handlingar. Den sökande rekommenderas då att vända sig direkt till organisationen för
information eller att insända en förfrågan med bifogad meritförteckning där det framgår
att den sökande uppfyller de generella kraven för praktiktjänstgöringen.

Praktiktjänstgöringen är i de flesta fall oavlönad. Praktikanten står då för alla kostnader, så-
som sjukförsäkring, uppehälle   samt resa till och från praktikplatsen. Sjukförsäkring är obli-
gatorisk. Tänk även på att tidigt ordna bostad. Vid de praktiker som är oavlönade, omfattar
minst två månader och uppfyller övriga villkor kan Sidas resestipendium sökas. Mer infor-
mation om stipendiet finns under rubriken ”stipendiemöjligheter” i längre bak i skriften.

För närmare information om praktikplatsen samt övriga förfrågningar ska du alltid vända
dig direkt till respektive organi-sation. Varken Sida eller internationella programkontoret
deltar i antagningsförfarandet. Det bör även noteras att praktiktjänstgöring vid internatio-
nella organisationer inte leder till anställning i samband med praktiken.

Inledning
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FN-sekretariatet samt FN:s program och fonder

FN:s HÖGKVARTER
Beskrivning
FN-sekretariatet har sitt högkvarter i New York. Två filialkontor finns i Genève och Wien.
FN-sekretariatet biträder bland annat de övriga FN-organen genom att administrera de
program och utföra de direktiv som initierats av dessa. Sekretariatets arbetsuppgifter be-
rör allt från att administrera fredsbevarande operationer och utarbeta FN:s budget till att
medla i internationella konflikter. Sekretariatet leds av generalsekreteraren. Inom huvud-
kontoret i New York finns ett antal avdelningar och kontor för skilda områden, till exem-
pel: Department and Management, Department of  Peacekeeping Operations, Department for Development

Support and Management Services, Office of  Legal Affairs, Department of  Economic and Social Affairs,

Department of  Political Affairs, Department of  Public Information och Office of  International Oversight

Services.

Praktikmöjligheter
FN-sekretariatet i New York tar emot oavlönade praktikanter som under handledares led-
ning deltar i det löpande arbetet vid en avdelning eller ett kontor inom sekretariatet. Syftet
med programmet är att ge praktikanterna kunskap om hur FN arbetar.

Praktikperiod
• Två månader.
• Praktikanter tas emot under tre perioder per år. 120 stycken per period:

Från mitten av januari till mitten av mars.
Från början av juni till början av augusti.
Från mitten av september till mitten av november.

Senaste ansökningsdatum
Minst fyra månader och tidigast tolv månader före praktikens början. Ansökningar in-
komna därefter beaktas inte.

Kvalifikationskrav
• Inskriven vid universitet på lägst magisternivå inom ämnen som national- och företags-

ekonomi, humaniora, miljöstudier, informationsteknologi, internationell rätt, interna-
tionella relationer, journalistik, statsvetenskap, befolkningsstudier, offentlig förvaltning,
samhällsvetenskap, översättare- eller tolkutbildning och genusforskning.

• Mycket god kunskap, såväl i tal som i skrift, i ett av FN:s arbetsspråk (engelska eller
franska). Kunskap i andra officiella FN-språk är meriterande (arabiska, portugisiska, ki-
nesiska, ryska eller spanska).
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Ansökan ska innehålla:
• Ifyllt ansökningsformulär som hämtas på FN:s hemsida:

www.un.org/Depts/OHRM/examin/internsh/intern.htm
• Meritförteckning.
• Ansökningsbrev.

Kontaktinfo
• Adress Coordinator of  the Internship Programme, Office of  Human Resources

Management, Room S-2590D, United Nations, New York, N.Y. 10017,
USA.

• Telefon +1 212 963 01 82. Fax: +1 212 963 75 22.
• E-post OHRM_interns@un.org
• Internet www.un.org

FN-sekretariatet samt FN:s program och fonder
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FN-sekretariatet samt FN:s program och fonder

UNDCP
Beskrivning
FN:s narkotikakontrollprogram i Wien (UNDCP) arbetar för att motverka narkotikapro-
duktion, narkotikahandel och brottslighet som hänger ihop med narkotika. UNDCP
grundades 1991 och bygger sitt arbete på de tre narkotika-konventioner som antagits av
ett stort antal länder. De största givarna är USA, Italien och Sverige.

Praktikmöjligheter
UNDCP tar emot oavlönade praktikanter och ansökan sker via FN:s kontor i Wien,
UNOV (United Nations Office at Vienna).

Praktikperiod
Från tre månader till ett år.

Senaste ansökningsdatum
Två månader före praktikens start.

Kvalifikationskrav
• Kandidatexamen inom relevant ämne för organisationen, till exempel samhälls- och

statsvetenskap, psykologi, national- och företagsekonomi, journalistik, offentlig förvalt-
ning, internationella relationer och internationell rätt.

• Mycket god kunskap, såväl i tal som i skrift, i ett av FN:s arbetsspråk (engelska eller
franska).

• Kunskap i andra officiella FN-språk (arabiska, kinesiska, ryska eller spanska) är merite-
rande.

Ansökan ska innehålla:
• Ifyllt ansökningsformulär som hämtas på följande hemsida:

www.un.or.at
• Visst avsnitt av ansökan ska ifyllas av den sökandes fakultetsansvarige vid universitetet.
• Vidimerade kopior över genomgångna kurser, erhållna betyg och diplom.

Kontaktinfo
• Adress Ad-Hoc Internship Programme of  the United Nations Office at Vienna,

Human Resources Management Section, United Nations Office at
Vienna, P O Box 500, A-1400 Wien, Österrike.

• Telefon +43-1-26 060 36 59. Fax: +43-1-26 060 58 86.
• Internet www.undcp.org
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UNEP
Beskrivning
FN:s miljöprogram, UNEP (United Nations Environment Programme), upprättades som ett
resultat av FN:s miljökonferens i Stockholm 1972. Högkvarteret förlades till Kenyas huvud-
stad Nairobi. UNEP:s huvudsakliga uppgift är att öka miljöansträngningarna och medve-
tenheten om miljöfrågor världen över samt att leda och samordna FN:s miljöarbete.

Praktikmöjligheter
Vid UNEP:s huvudkontor i Nairobi finns möjlighet till oavlönad praktiktjänstgöring. An-
sökan sker via FN:s kontor i Nairobi, UNON (United Nations Office at Nairobi).

Praktikperiod
3 till 6 månader. Praktikperioden inleds i januari, juni eller oktober.

Senaste ansökningsdatum
• 1 november för praktik som inleds i januari.
• 1 mars för praktik som inleds i juni.
• 1 augusti för praktik som inleds i oktober.

Kvalifikationskrav
• Studerande på minst magisternivå vars ansökan stöds av den sökandes universitetsin-

stitution.
• Utmärkta kunskaper i franska eller engelska.

Ansökan ska innehålla:
Ett faxnummer där det går att nå den sökande.

Kontaktinfo
• Adress Internship Programme, Staff  Development & Training Unit, Human

Resource & Management Service, United Nations Office at Nairobi,
P.O. Box 67578 Nairobi, Kenya.

• Telefon +254 2 623 567. Fax: +254 2 623 789.
• E-post winne.mutna@unon.org
• Internet www.unep.org

              FN-sekretariatet samt FN:s program och fonder
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FN-sekretariatet samt FN:s program och fonder

CICP
Beskrivning
FN:s brottsförebyggande råd, CICP (Centre for International Crime Prevention), instifta-
des i Wien 1997. CICP utgör tillsammans med UNDCP i sin tur ODCCP (Office for
Drug Control and Crime Prevention). De två grundstenarna i CICP, Crime Prevention
och Criminal Justice Branch, bildades i Wien 1992 av FN:s ekonomiska och sociala råd,
ECOSOC. Rådets huvuduppgifter är att utveckla FN:s program inom brottsförebyggan-
de arbete samt att, inom samma område, samordna FN:s verksamhet och stödja medlems-
staterna i deras arbete.

Praktikmöjligheter
CICP tar emot oavlönade praktikanter och ansökan sker via FN:s kontor i Wien, UNOV
(United Nations Office at Vienna).

Praktikperiod
2 till 6 månader.

Senaste ansökningsdatum
• Ansökningar tas emot året om men tidigast 8 månader och senast 4 månader innan

önskat startdatum för praktiktjänstgöringen.
• Praktikanten får antagningsbesked senast fyra veckor innan startdatum för praktik-

tjänstgöringen.

Kvalifikationskrav
• Kandidatexamen och inskriven på ettt magisterprogram.
• Mycke goda kunskaper i ett av FN:s arbetsspråk, engelska eller franska.
• Kunskap i andra officiella FN-språk, arabiska, kinesiska, ryska eller spanska är merite-

rande.

Ansökan ska innehålla:
• Ifyllt ansökningsformulär som hämtas på följande hemsida:

www.un.or.at/sitemap/framsite.htm
• Ett kort uppsatsarbete som omfattar 150–200 ord på engeska eller franska.
• Meritförteckning.
OBS! Ansökan kan fyllas i på både franska och engelska och skickas med
post, fax eller e-post!
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Kontaktinfo:
• Adress Ad-Hoc Internship Programme of  the United Nations Office at Vienna,

Human Resources Management Section, United Nations Office at
Vienna, P O Box 500, A-1400 Wien, Österrike.

• Telefon +43-1-26 060 36 59. Fax: +43-1-26 060 58 86.
• E-post: recruitement@unvienna.org
• Internet www.undcp.org

FN-sekretariatet samt FN:s program och fonder
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FN-sekretariatet samt FN:s program och fonder

UNDP
Beskrivning
FN:s centrala samordnade organ för bistånd till utvecklingsländer, UNDP (United Na-
tions Development Programme), installerades 1965. Med hjälp av sitt huvudkontor i New
York samt ett nätverk av kontor i 136 länder arbetar UNDP med social och ekonomisk
utveckling i u-länder. Ambitionen är att skapa gynnsammare förhållanden för de männis-
kor som lever i länder präglade av fattigdom. En stor del av UNDP:s resurser går idag till
miljörelaterad verksamhet och till att stärka kvinnans situation i mottagarländerna. Vida-
re arbetar UNDP aktivt för att stärka samordningen av FN-biståndet på landnivå. Pro-
grammen utformas i nära samarbete med mottagarlandets regering.

Praktikmöjligheter
UNDP tar emot oavlönade praktikanter efter önskemål från dess olika avdelningar. Ansö-
kan ställs direkt till den avdelning inom UNDP som du önskar praktisera.

Praktikperiod
6 veckor – 6 månader.

Kvalifikationskrav
• Inskriven vid universitet på lägst magisternivå inom ämnen som; statsvetenskap, eko-

nomi, internationella relationer socialantropologi eller någor närliggande ämne.
• Goda kunskaper i två av arbetsspråken: engelska, franska och spanska. Det är dessutom

en fördel att ha kunskaper i portugisiska, arabiska, ryska eller annat östeuropeiskt språk.
• Dokumenterat intresse för utvecklingsfrågor.
• Intyg på stipendium, studielån eller annan finansiering under praktikperioden.

Ansökan ska innehålla:
• Ifyllt ansökningsformulär som hämtas på UNDP:s hemsida:

www.undp.org/ohr/Interns/instruct.htm
• Meritförteckning.
• Ansökningsbrev.

Kontaktinfo
• Adress Executive Officer (Internships), Office of  Human Resources, Room

DC1-1816, United Nations Development Programme, 1 United Nations
Plaza, New York, N.Y. 10017, USA

• Fax: +1 212 826 20 58.
• Internet www.undp.org
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UNIFEM
Beskrivning
FN:s kvinnofond UNIFEM (United Nations Development Fund For Women), arbetar för
att stärka kvinnors ekonomiska, politiska och sociala ställning. UNIFEM stöder en lång
rad projekt, från gräsrotsnivå till insatser för att påverka lagstiftningen i olika länder så att
den främjar jämställdhet. När det gäller att stärka kvinnors ekonomiska kapacitet arbetar
UNIFEM exempelvis med att stödja kvinnliga småföretagare. Fonden har också projekt
som syftar till att ge kvinnor tillgång till naturresurser på samma villkor som män.

Praktikmöjligheter
UNIFEM tar emot oavlönade praktikanter.

Praktikperiod
Minst sex veckor, max ett år.

Kvalifikationskrav
• Inskriven vid universitet på lägst magisternivå inom ämnen relaterade till organisatio-

nens verksamhet, exempelvis national- och företagsekonomi, internationella relationer,
socialantropologi, sociologi, offentlig förvaltning och miljöstudier.

• Goda kunskaper i två av arbetsspråken: engelska, franska och spanska. Att ha kunskap
portugisiska, arabiska, ryska eller annat östeuropeiskt språk är en fördel.

• Dokumenterat intresse för utvecklingsfrågor.

Ansökan ska innehålla:
• Ifyllt ansökningsformulär som hämtas på UNIFEM:s hemsida:

www.undp.org/unifem/woindex.html
• Ansökningsbrev med datum för önskad praktik samt intresseområden.
• Meritförteckning.
• Livförsäkringsbevis samt uppdaterad hälsoundersökning.
• Ansökan till något av UNIFEM:s landskontor ställs direkt till respektive kontor. Lista

över landkontoren finns på UNIFEM:s hemsida:
www.undp.org/unifem/woindex.htm

OBS! Ansökan ska skickas med post eller fax.

Kontaktinfo
• Adress Chief, HR/Administration, Internship Programme, UNIFEM,

304 East 45th Street, Room FF-1535, New York, NY 10017, USA.
• Fax +1 212 906-6705.
• Internet www.unifem.org

              FN-sekretariatet samt FN:s program och fonder
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FN-sekretariatet samt FN:s program och fonder

UNIFEM har även en svensk filial, Svenska UNIFEM-kommittén:

• Adress Svenska UNIFEM-kommittén, Box 3439, 103 68 Stockholm.
• Telefon 08-34 61 04 (även fax).
• E-post svenska.unifem@telia.com
• Internet www.svenskaunifem.a.se
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UNV
Beskrivning
FN:s volontärprogram, UNV (United Nations Volunteers Programme), instiftades 1970
och har sitt huvudkontor i Bonn. Syftet är att på begäran av FN:s medlemsstater bistå och
hjälpa till med utvecklingssamarbete inom en rad områden. Några av dessa är jordbruk,
hälsa, utbildning, mänskliga rättigheter, information, yrkesvägledning och befolkningsfrå-
gor. Varje år arbetar ungefär 5.000  FN-volontärer från 150 länder i utvecklingsländer
över hela världen. Idag arbetar 37 procent i Asien och Stilla Havet och 14 procent i cen-
tral- och östeuropa. Resterande finns i Mellanöstern, Västindien och central- och sydame-
rika. UNV arbetar nära och rapporterar till UNDP. FN:s volontärprogram samarbetar
med myndigheter, FN:s organ, utvecklingsbanker och icke-statliga organisationer.

Praktikmöjligheter
UNV tar emot ett begränsat antal oavlönade praktikanter.

Praktikperiod
Minst 3 månader.

Senaste ansökningsdatum
Ansökningar tas emot året runt.

Kvalifikationskrav
• Inskriven vid universitet på lägst magisternivå inom ämnen relaterade till organisatio-

nens verksamhet, exempelvis national- och företagsekonomi, internationella relationer,
socialantropologi, sociologi, offentlig förvaltning och miljöstudier.

• Goda kunskaper i engelska. Kunskaper i franska, spanska eller portugisiska är merite-
rande.

• Dokumenterat intresse för utvecklingsfrågor.
• Intyg på stipendium, studielån eller annan finansiering under praktikperioden.

Ansökan ska innehålla:
• Försäkringsintyg.
OBS! Ansökan skickas till nedanstående två kontaktpersoner.

              FN-sekretariatet samt FN:s program och fonder
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FN-sekretariatet samt FN:s program och fonder

Kontaktinfo
• Kontakt 1 Mr. Rameshed Shresthe Ramesh. Tel: +49 228 815 2013. E-post:

shrestha@unvolunteers.org
• Kontakt 2 Mrs. Amalia Perez. Tel: +49 228 815 2029. E-post:

perez@unvolunteers.org
• Adress United Nations Volunteers

Postfach 260 111
D-53153 BONN, Tyskland.

• Telefon +49 228 815 20 00. Fax: +49 228 815 20 01.
• E-post webmaster@unvolunteers.org
• Internet www.unvolunteers.org
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UN-HABITAT
Beskrivning
FN:s program för mänsklig bosättning, UN-Habitat, har till uppgift att främja en utveck-
ling av människors boende som är socialt och miljömässigt hållbar. Ytterligare ett mål är
att alla människor ska ha en acceptabel bostad. UN-Habitat fick nytt namn 2002. Organi-
sationen hette tidigare United Nations Centre for Human Settlement UNCHS (Habitat).
Den bildades 1978 efter FN:s första Habitat-konferens om mänsklig bosättning. Huvud-
kontoret ligger i Kenyas huvudstad Nairobi.

Praktikmöjligheter
Vid UN-Habitats huvudkontor i Nairobi förekommer möjlighet till oavlönad praktik-
tjänstgöring. Ansökan sker via FN-kontoret i Nairobi, UNON.

Praktikperiod
3 till 6 månader. Praktikperioden inleds i januari, juni eller oktober.

Senaste ansökningsdatum
• 1 november för praktik som inleds i januari.
• 1 mars för praktik som inleds i juni.
• 1 augusti för praktik som inleds i oktober.

Kvalifikationskrav
• Studerande på minst magisternivå vars ansökan stöds av den sökandes universitetsin-

stitution.
• Utmärkta kunskaper i franska eller engelska.

Ansökan ska innehålla:
Ett faxnummer där det går att nå den sökande.

Kontaktinfo
• Adress Internship Programme, Staff  Development & Training Unit, Human

Resource & Management Service, United Nations Office at Nairobi,
P.O. Box 67578 Nairobi, Kenya.

• Telefon +254 2 623 567.  Fax: +254 2 623 789.
• E-post winne.mutna@unon.org
• Internet www.unhabitat.org

FN-sekretariatet samt FN:s program och fonder
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FN-sekretariatet samt FN:s program och fonder

UNFPA
Beskrivning
FN:s befolkningsfond i New York, UNFPA (United Nations Population Fund), arbetar över
hela det breda fält som ryms under rubriken befolkningsfrågor. Det handlar om insatser för att
minska mödradödligheten, men också om att hjälpa länder att analysera befolkningsutveck-
lingen och vad den betyder för landets utveckling. UNFPA strävar efter en helhetssyn på be-
folkningsfrågor med fokus på den enskilda människans situation. Viktiga utgångspunkter är:
• individernas rätt att själv styra över om de vill ha barn eller inte,
• jämställdhet mellan könen,
• männens ansvar,
• kvinnornas självständighet.

Praktikmöjligheter
UNFPA:s Summer Internship Programme erbjuder varje år oavlönad praktik för ett begränsat
antal studenter. Praktikanten får delta i arbete med projektverksamhet avseende olika be-
folkningsstrategier i utvecklingsländer.

Praktikperiod
Praktiken äger normalt rum under sommaren.

Kvalifikationskrav
• Inskriven vid universitet på lägst magisternivå inom samhällsvetenskapliga ämen med

koncentration på befolkningsfrågor.
• Mycket goda kunskaper i engelska och gärna franska, spanska eller arabiska.
• Dokumenterat intresse för utvecklingsfrågor.

Ansökan ska innehålla:
• Ansökan kan göras på särskild blankett online på UNFPA:s hemsida:

www.unfpa.org/about/employment/summer.htm
eller genom ett ansökningsbrev och meriförteckning.

• Ansökningsbrev.
• Rekommendationsbrev
OBS Ansökan skickas med post eller e-post!

Kontaktinfo
• Adress Personnel Branch, United Nations Population Fund (UNFPA),

220 East 42nd Street, 18th floor, New York, N.Y. 10017, USA.
• Telefon +1 212 297 53 59. Fax: +1 212 297 49 08.
• E-post apply@unfpa.org
• Internet www.unfpa.org
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UNICEF
Beskrivning
FN:s barnfond UNICEF (United Nations Children’s Emergency Fund) har som huvud-
uppgift att bidra till förverkligandet av barnens rättigheter. UNICEF arbetar i över 160
länder och områden med att förbättra barns sociala och ekonomiska livsvillkor, överlev-
nad, trygghet, utveckling och deltagande. UNICEF bildades 1946 för att hjälpa europeis-
ka barn som drabbats av svält och sjukdomar till följd av andra världskriget. Idag finns
UNICEF i så gott som hela världen, med 126 fältkontor, 7 regionala kontor och ungefär
5500 anställda. UNICEF:s huvudkontor ligger i New York.

Praktikmöjligheter
UNICEF tar emot ett begränsat antal oavlönade praktikanter varje år. Önskas praktik-
plats på kontoret i New York skickas ansökan dit. För praktikplatser på andra kontor skick-
as ansökan direkt till den som är ansvarig för kontoret ifråga. Praktikanten tilldelas alltid
en handledare.

Praktikperiod
6–16  veckor.

Senaste ansökningsdatum
Ansökningar tas emot året om, men om du har önskemål om en specifik tidsperiod för
praktiken ska ansökan skickas senast två till tre månader innan önskat startdatum.

Kvalifikationskrav
• Inskriven vid universitet på lägst magisternivå inom ett område relaterat till internatio-

nell eller social utveckling eller barns överlevnad, skydd och utveckling.
• Mycket goda kunskaper i engelska och ytterligare ett av UNICEF:s arbetsspråk: fran-

ska eller spanska.
• Ansökan ska ha stöd av ditt universitet genom ett rekommendationsbrev från en av

dina professorer.
• Arbetslivserfarenhet inom relevant område för UNICEF är meriterande.

Ansökan ska innehålla:
• Ifyllt ansökningsformulär som hämtas på UNICEF:s hemsida:

www.unicef.org/employ/Intern.htm
Obs! Ange gärna om din universitetskurs är inriktad på ett specialområde
inom UNICEF:s verksamhet i din ansökan. Adresser till fältkontoren finns
på UNICEF:s hemsida.

FN-sekretariatet samt FN:s program och fonder
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FN-sekretariatet samt FN:s program och fonder

Kontaktinfo
• Adress The Internship Coordinator, Division of  Human Resources,

H-5F UNICEF House, 3 UN Plaza, New York, N.Y. 10017, USA.
• Telefon +1 212 326 70 00.
• E-post internships@unicef.org
• Internet www.unicef.org



19

UNAIDS
Beskrivning
FN:s samlade aidsprogram, UNAIDS (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS),
är ett samarbete mellan åtta FN-organ för att göra FN-systemets insatser mot hiv/aids ef-
fektivare. UNAIDS är en liten organisation. Tanken är inte att organisationen ska driva
egna projekt, utan arbeta med att förstärka och samordna andras arbete inom aidsområ-
det. Samtidigt kan UNAIDS förmedla stöd till särskilt angelägna insatser. Organisationen
har även till uppgift att främja forskning på området, att sprida kunskap om epidemin och
öka förståelsen för dess orsaker och följder. I UNAIDS ingår följande organ: Unicef,
UNDP, UNFPA, UNDCP, ILO, Unesco, WHO och Världsbanken. UNAIDS har samlat
dessa organ i 132 temagrupper som täcker 155 länder. I de länder där aidsproblemen är
störst har UNAIDS också egen personal som fungerar som rådgivare.

Praktikmöjligheter
UNAIDS tar emot oavlönade praktikanter på kontoret i Genève.

Praktikperiod
Sex  veckor till tre månader. Ansökningar tas emot året om.

Senaste ansökningsdatum
Senast tre månader före praktikens start.

Kvalifikationskrav
• Inskriven vid universitet på ett examensprogram
• Mycket goda kunskaper i engelska. Kunskaper i något av språken franska eller spanska

är önskvärt.
• Kunskaper i word och excel.
OBS! Personer som är släkt eller gifta med personal på UNAIDS kan inte
söka praktik.

Ansökan ska innehålla:
• Meritförteckning skriven på franska eller engelska.
• Uppgift om intresseområde och önskat startdatum för praktiken.
• Handlingar som styrker språk- och datakunskaper.
• Livförsäkring och uppdaterat hälsointyg.
OBS! Ansökningshandlingarna skickas med post, fax eller e-post.

              FN-sekretariatet samt FN:s program och fonder
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FN-sekretariatet samt FN:s program och fonder

Kontaktinfo
• Kontaktperson Mr. Jaleel Partowj. (partowj@unaids.org)
• Adress Human Resources Management (interns), UNAIDS,

20 Avenue Appia, CH-1211 Genève 27, Schweiz.
• Telefon +41 22 791 36 66. Fax: +41 22 791 47 84.
• E-post hrm@unaids.org
• Internet www.unaids.org
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UNHCR
Beskrivning
FN:s flyktingkommissariat, UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees),
upprättades av FN:s general-församling 1951 och högkvarteret ligger i Genève. UNHCR
har till huvuduppgift att ge skydd och stöd till flyktingar. Skyddet handlar om att se till att
flyktingarnas mänskliga rättigheter respekteras och att ingen mot sin vilja skickas tillbaka
till ett land där hon eller han har anledning att frukta för förföljelse. När det inte är möjligt
för flyktingar att återvända hem och när de med UNHCR:s hjälp inte kan bygga upp en
tillvaro i det land där de först sökt asyl till kan UNHCR medverka till att flyktingarna når
ett tredje land.  UNHCR:s uppdrag bygger på de internationella konventionerna om flyk-
tingar och asyl.

Praktikmöjligheter
Ett begränsat antal oavlönade praktikanter tas emot på UNHCR:s olika avdelningar.

Praktikperiod
• 2–6 månader.
• Praktikanter tas emot året om.

Senaste ansökningsdatum
Minst två månader före praktikens start. Alla sökande får svar från UNHCR men det är
bara de som antas som kontaktas ytterligare.

Kvalifikationskrav
• Inskriven vid universitet på lägst magisternivå inom ämnen som national- och företags-

ekonomi, humaniora, miljöstudier, informationsteknologi, internationell rätt, interna-
tionella relationer, journalistik, statsvetenskap, befolkningsstudier, offentlig förvaltning,
samhällsvetenskap, översättare- och tolkutbildning samt genusforskning.

• Mycket god kunskap, såväl i tal som i skrift, i ett av FN:s arbetsspråk (engelska eller
franska). Kunskap i andra officiella FN-språk är meriterande (arabiska, portugisiska,
kinesiska, ryska eller spanska).

Ansökan ska innehålla:
• Ifyllt ansökningsformulär som hämtas på UNHCR:s hemsida:

www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/home?page=ADMIN&id=3b8a31f94
• Ansökningsbrev med önskemål om land för praktiken.
• Om du blir antagen måste uppdaterat hälsointyg, giltig livförsäkring och fyra passfoton

bifogas.

              FN-sekretariatet samt FN:s program och fonder
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FN-sekretariatet samt FN:s program och fonder

Kontaktinfo
• Adress Staff  Development Section UNHCR, Case Postale 2500,

CH 1211 Genève 2 Depot, Schweiz.
• Telefon +41 22 739 81 11. Fax: +41 22 739 73 69.
• E-post interns@unchr.ch
• Internet www.unchr.ch
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WFP
Beskrivning
FN:s livsmedelsprogram WFP (World Food Programme) inrättades 1963 och har sitt hög-
kvarter i Rom. WFP arbetar huvudsakligen med livsmedelshjälp i katastrofsituationer. Of-
tast handlar det om att bistå flyktingar eller människor som drabbats av naturkatastrofer.
En mindre del av stödet går till mer långsiktiga insatser.

Praktikmöjligheter
WFP tar emot ett begränsat antal praktikanter per år. Praktiken är delvis betald men
praktikanter rekommenderas att söka delfinansiering från annat håll. Praktikanterna till-
delas alltid handledare.

Praktikperiod
Varierande.

Senaste ansökningsdatum
Ansökningar tas emot året om.

Kvalifikationskrav
• Inskriven vid universitet med minst två studieår avklarade.
• Familjemedlemmar till anställd personal får inte söka.

Ansökan ska innehålla:
• Meritförteckning och rekommendationsbrev skrivna på engelska. Skickas per e-post.

Kontaktinfo
• Adress Human Resources Division, World Food Programme (WFP),

Via Cesare Giulio Viola 68-70, 00148 Roma, Italien.
• Telefon +39 06 6513 2420. Fax: +39 06 6513.
• E-post intern@wfp.org
• Internet www.wfp.org

              FN-sekretariatet samt FN:s program och fonder
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Fackorgan knutna till FN

UNESCO
Beskrivning
FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, Unesco (United Nations Educatio-
nal, Scientific and Cultutal Organisation), är ett av FN:s fackorgan. Unesco bildades 1945
för att bidra till fred genom samarbete mellan länder inom utbildning, vetenskap och kul-
tur. Unesco har 192 medlemsländer. Alla medlemsländer betalar en medlemsavgift till
Unesco och ett antal länder, däribland Sverige, ger också frivilliga bidrag.

Praktikmöjligheter
Unesco tar emot praktikanter, praktiktjänstgöringen är oavlönad och antalet sökande är
mycket stort.

Praktikperiod
1–4 månader.

Senaste ansökningsdatum
Ansökningar tas emot året runt, räkna dock med en handläggningstid på minst tre månader.

Kvalifikationskrav
• Inskriven på lägst magisternivå.
• Goda språkkunskaper i franska och/eller engelska.

Ansökan:
• Ansökan kan endast göras elektroniskt via stageweb.unesco.org

Kontaktinfo
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Fackorgan knutna till FN

• Adress UNESCO, Staff  Training Section UNESCO, Bureau of  Personnel,
7 Place de Fontenoy, 75352 Paris 07 Sp 15.

• Telefon +33 1 45 68 10 00.
• E-post personnel@unesco.org
• Internet www.unesco.org
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Fackorgan knutna till FN

UNIDO
Beskrivning
FN:s organisation för industriell utveckling, UNIDO (United Nations Industrial Develop-
ment Organization), har till uppgift att främja industrialisering i fattiga länder. Verksam-
heten är inriktad på att stödja institutioner snarare än enskilda företag genom rådgivning
och institutionell kapacitetsuppbyggnad, särskilt i de minst utvecklade länderna. UNIDO
försöker även främja internationellt industriellt samarbete. UNIDO bildades 1966 och är
sedan 1985 FN:s fackorgan för industriell utveckling. Organisationen har 35 land- eller re-
gionkontor samt ett flertal investerings- och teknologifrämjande kontor och andra special-
kontor i olika länder.

Praktikmöjligheter
UNIDO tar emot ett begränsat antal oavlönade praktikanter som vill lära sig mer om
UNIDO genom praktiskt arbete eller forskning.

Praktikperiod
3–6 månader.

Senaste ansökningsdatum
Senast 4 och tidigast 12 månader före praktikens start. Ansökningar tas emot året om.

Kvalifikationskrav
• Avlagd akademisk examen på lägst magisternivå eller forskarstuderande inom relevan-

ta områden för UNIDO:s verksamhet, till exempel ekonomi, statistik, internationell
rätt, internationella relationer och kemi.

• Dokumenterade datorkunskaper.

Ansökan ska innehålla:
• Ifyllt ansökningsformulär som hämtas på UNIDO:s hemsida:

www.unido.org/doc/330690.htmls
• Beskrivning av forskningsområde vid eventuell forskarpraktik.
• Försäkringsbevis.
• Intyg från den institution eller myndighet som finansierar praktiken.
OBS! Ansökan skickas per post i två exemplar.
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Kontaktinfo
• Adress Staff  Planing and Development Section, UNIDO, P.O. Box 300,

Vienna International Center, Wargramer Str 5, A-1400 Wien, Österrike.
• Telefon +43 12 60 26 46 28. Fax: +43 12 60 26 68 61.
• E-post d.praschinger@unido.org
• Internet www.unido.org

             Fackorgan knutna till FN
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Fackorgan knutna till FN

UNICC
Beskrivning
UNICC (United Nations International Computing Centre) upprättades 1970 och har sitt
säte i Genève. Organisationen sam-arbetar med 28 deltagande organisationer och med
ytterligare ett antal användare. Dess uppgift är att bistå med tjänster inom informations-
teknologi samt genomföra och utveckla informationssystem och nätverk.

Praktikmöjligheter
ICC erbjuder ett begränsat antal avlönade praktikplatser för studenter som läser sista året
av sin utbildning eller nyligen har avlagt examen inom ämnesområden relaterade till in-
formationsteknologi.

Praktikperiod
Sex månader.

Senaste ansökningsdatum
Ansökan kan göras året om.

Kvalifikationskrav
• Goda kunskaper i engelska eller franska.
• Sökande måste ha stöd av sitt universitetet.

Ansökan ska innehålla:
• Livförsäkringsbevis
• Meritförteckning.
OBS! Ansökan skickas via post eller e-post.

Kontaktinfo
• Adress International Computing Centre (ICC), Internship Scheme,

Palais des Nations, CH-1211 Genève 10, Schweiz.
• Telefon +41 22 929 14 11. Fax: +41 22 929 14 12.
• E-post personnel@unicc.org
• Internet www.unicc.org
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UNRISD
Beskrivning
FN:s institut för forskning om social utveckling, UNRISD (United Nations Research Insti-
tute for Social Development), är beläget i Genève. Institutet instiftades 1963 med syfte att
utföra forskning om problematiken kring social utveckling och relationen mellan social
och ekonomisk utveckling under olika faser av ekonomisk tillväxt. UNRISD:s mandat har
under senare år kommit att breddas till att även omfatta de sociala effekterna av ekono-
miska systemskiften, miljöförstöring, etniska konflikter, politiskt våld och internationell
narkotikahandel.

Praktikmöjligheter
UNRISD tar emot ett begränsat antal oavlönade praktikanter.

Praktikperiod
Ingen uppgift.

Ansökan ska innehålla:
• Meritförteckning.
• Ansökningsbrev.
OBS! Ansökan skickas per post, fax eller e-post.

Kontaktinfo
• Adress UNRISD, Palais des Nations 1211 Genève 10, Schweiz.
• Telefon +41 22 917 30 20. Fax: +41 22 91 70 650 eller +41 22 74 00 791.
• E-post info@unrisd.org
• Internet www.unrisd.org

             Fackorgan knutna till FN
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Fackorgan knutna till FN

UNHCHR
Beskrivning
FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, UNHCHR (United Nations High Com-
missioner for Human Rights), har sitt säte i Genève. UNHCHR:s uppgift är främst att bi-
träda generalförsamlingen, ECOSOC, Kommissionen för mänskliga rättigheter och an-
dra FN-organ i deras arbete för att främja mänskliga fri- och rättigheter. Vid UNHCHR
bedrivs även forskning om mänskliga rättigheter.

Praktikmöjligheter
UNHCHR tar varje år emot upp till 24 oavlönade praktikanter. Praktikanten tilldelas all-
tid handledare.

Praktikperiod
• Praktiken omfattar tre till sex månader.
• UNHCHR tar emot praktikanter under fyra perioder:

1 juli – 30 september
1 oktober – 31 december
1 januari – 31 mars
1 april – 30 juni.

Senaste ansökningsdatum
Senast 31 oktober för perioder under första halvåret och senast den 30 april för perioder
under andra halvåret.

Kvalifikationskrav
• Den sökande bör vara i slutfasen av en akademisk utbildning och då företrädesvis med

inriktning på internationell rätt. Även studenter inom ämnen som statsvetenskap, his-
toria och samhällsvetenskap komma ifråga om deras utbildning är inriktad på mänskli-
ga rättigheter.

• Sökande ska ha stöd av sitt universitet.
• Mycket god kunskap i franska eller engelska samt gärna god kunskap i något av språ-

ken spanska, arabiska, ryska och kinesiska.

Ansökan ska innehålla:
• Ifyllt ansökningsformulär som hämtas på UNHCHR:s hemsida.

www.unhchr.ch/html/hchr/genif.htm
• Förtydligande av vilken praktikperiod som önskas.
• Ansökningsbrev med karriärplaner.
• Kursutdrag.
• Kopia på uppsats eller avhandling.
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Kontaktinfo
• Adress Internship Programme – Internship Coordinator,

Administrative Section, Office of  the United Nations High
Commissioner for Human Rights, Palais des Nations,
CH-1211 Genève 10, Schweiz.

• Telefon +41 22 907 12 34. Fax: +41 22 917 90 12.
• Internet www.unhchr.ch  eller www.unog.ch

             Fackorgan knutna till FN
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Fackorgan knutna till FN

IMF (aspirant)

Beskrivning
Internationella valutafonden, IMF (International Monetary Fund), instiftades 1944 och
högkvarteret ligger i Washington.  IMF är en mellanstatlig organisation. Målet med verk-
samheten är att främja ett stabilt valutasystem, att arbeta för balanserad tillväxt av världs-
handeln samt att underlätta handeln och betalningarna mellan världens stater.

Praktikmöjligheter
IMF har en aspirantutbildning, Economist Program, med 36–48 platser per år. Aspiranterna
är avlönade. Lönen baseras på aspirantens utbildning och yrkeserfarenhet. Flertalet av
dem som genomgått aspirantutbildningen återfinns bland IMF:s anställda.

Praktikperiod
Två år. Antagning sker två gånger per år, i juni och oktober.

Senste ansökningsdatum
September/oktober.
OBS! Antagna praktikanter får besked mellan februari och maj.

Kvalifikationskrav
• Avslutad examen i ekonomi på lägst magisternivå samt relevant yrkeserfarenhet eller

avslutad forskarutbildning i ekonomi.
• Goda kunskaper i engelska.
• Goda kunskaper i data.
• Övre åldersgräns: 33 år.
• Familjemedlemmar till bankenspersonal kan inte söka.

Ansökan ska innehålla:
• Ifyllt ansökningsformulär som hämtas på följande hemsida:

www.imf.org/external/np/adm/rec/job/summint.htm
• Meritförteckning.
• Vidimerade kopior på genomgångna kurser, betyg och diplom.

Kontaktinfo
• Adress Summer Internship Program, International Monetary Fund,

Recruitment Division, IS9-100, 700 19th Street, N.W. Washington D.C.
20431, USA.

• Fax +1 202 623 7333
• E-post recruit@imf.org
• Internet www.imf.org
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IMF (praktik)

Beskrivning
Internationella valutafonden, IMF (International Monetary Fund), instiftades 1944 och
högkvarteret ligger i Washington.  IMF är en mellanstatlig organisation. Målet med verk-
samheten är att främja ett stabilt valutasystem, att arbeta för balanserad tillväxt av världs-
handeln samt att underlätta handeln och betalningarna mellan världens stater.

Praktikmöjligheter
IMF tar årligen emot cirka 40 praktikanter inom ramen för praktikprogrammet Summer In-

ternship Program. Resekostnader betalas av IMF. Praktikersättning utgår med cirka 3600 USD
per månad. Rekryteringen är baserad på den sökandes akademiska meriter och i vad mån
dessa kunskaper bedöms relevanta för IMF. Efterfrågan på dessa platser är mycket stor.

Praktikperiod
• 10–13 veckor under maj–september.

Senaste ansökningsdatum
• 1 februari.
OBS! Svar tillställs de som antagits i mitten av mars.

Kvalifikationskrav
• Inskriven vid universitetet på ett magisterprogram i ekonomi eller liknande ämnen.
• Goda kunskaper i engelska.
• Goda kunskaper i data och statistik.
• Övre åldersgräns: 33 år.
• Familjemedlemmar till bankens personal kan inte söka.

Ansökan ska innehålla:
• Ifyllt ansökningsformulär som hämtas på IMF:s hemsida:

www.imf.org/exernal/np/adm/rec/job/howtoap.htm
• Vidimerade kopior på genomgångna kurser och erhållna betyg

Kontaktinfo
• Adress Summer Internship Program, International Monetary Fund,

Recruitment Division, IS9-100, 700 19th Street, N.W. Washington D.C.
20431, USA.

• Fax +1 202 623 7333
• E-post recruit@imf.org
• Internet www.imf.org

             Fackorgan knutna till FN
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Fackorgan knutna till FN

ITC
Beskrivning
ITC (International Trade Center) bildades 1964 och är ett organ som arbetar under
WTO och UNCTAD. ITC, som ligger i Genève, arbetar med exportfrämjande åtgärder i
u-länder, central- och östeuropa samt före detta Sovjetunionen.

Praktikmöjligheter
ITC tar emot oavlönade praktikanter.

Praktikperiod
2–6 månader.

Senaste ansökningsdatum
Fyra månader före praktikens start.

Kvalifikationskrav
• Inskriven vid universitet på magisternivå inom ämnen som ekonomi, marknadsföring,

internationell handel, u-länder och juridik.
• Övre åldersgräns: 30 år.
• Rekommendation från universitet.

Ansökan ska innehålla:
• Ifyllt ansökningsformulär som hämtas på ITC:s hemsida:

www.intracen.org/menus/sitemap.htm.
• Meritförteckning.
• En del av ansökan ska fyllas i av den sökandes universitetsinstitution.
OBS! Ansökan kan fyllas i både på franska och engelska.

Kontaktinfo
• Adress Personnel Section, Division of  Administration,

International Trade Centre UNCTAD/WTO, Palais des Nations,
CH-1211 Genève 10, Schweiz.

• Telefon +41 22 730 04 21. Fax: +41 22 730 08 03.
• E-post itcreg@intracen.org
• Internet www.intracen.org
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ITU
Beskrivning
Internationella teleunionen ITU är FN:s organ för telekommunikation och har sitt hög-
kvarter i Genève. ITU verkar för att telekommunikationen ska fungera enhetligt mellan
olika länder. Organisationen ger ut rekommendationer i frågor angående regleringar och
administrativa och tekniska lösningar. Arbetet är uppdelat på två konsultativa kommitté-
er: CCIR för radio-frågor och CCITT för nät- och avgiftsfrågor.

Praktikmöjligheter
ITU har ett program för oavlönade praktikanter. Ansökan tas emot året om. Praktikanten
får alltid en handledare.

Praktikperiod
1–6 månader.

Senaste ansökningsdatum
2–3 månader före praktikens start.

Kvalifikationskrav
• Kandidat-, magister-, eller forskarexamen. Högre utbildningar prioriteras.
• Goda kunskaper i engelska. Att även kunna franska är meriterande

Ansökan ska innehålla:
• Ifyllt ansökningsformulär som hämtas på ITU:s hemsida:

www.itu.int/employment
OBS! Ansökan skickas per fax eller post.

Kontaktinfo
• Adress HRD Officer, Recruitment and Placement, International

Telecommunication Union, Place des Nations, CH-1211 Genève 20,
Schweiz.

• Telefon +41 22 730 53 75. Fax: +41 22 733 72 56 och 730 65 00.
• E-post personnel@itu.int
• Internet www.itu.int

             Fackorgan knutna till FN
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IAEA
Beskrivning
Internationella atomenergiorganet i Wien, IAEA, är en självständig organisation i FN-sys-
temet. Organisationen har för närvarande 128 medlemmar. Dess syfte är att verka för
fredlig användning av kärnenergi. Verksamheten indelas i tre huvudområden: icke sprid-
ning av kärnvapen, kärnkraftssäkerhet och tekniskt bistånd.

Praktikmöjligheter
IAEA har inget reguljärt program för praktikanter men det går ändå att sända in en ansö-
kan, även om möjligheterna är mycket små att erhålla en praktiktjänst. En förutsättning
för praktiktjänstgöring är att det finns meningsfulla arbetsuppgifter och kvalificerade
handledare. Praktikantens utbildning bör ha anknytning till kärnkraftsrelaterad verksam-
het. Ersättning utgår inte.

Ansökan ska innehålla:
• Ifyllt ansökningsformulär som hämtas på FN:s hemsida.

www.iaea.org/worldatom/jobs/working.shtml#apply
• Beskrivning av inom vilket område och under vilken period man önskar praktisera.
• Meritförteckning skriven på engelska.
• Utförligt ansökningsbrev.

Kontaktinfo
• Adress Recruitment Unit, Division of  Personnel,

International Atomic Energy Agency,
P.O. Box 100, A-1400 Wien, Österrike.

• Telefon +43 1 2600 0. Fax: +43 12 60 07.
• E-post official.mail@iaea.org
• Internet www.iaea.org
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IFAD
Beskrivning
Internationella jordbruksutvecklingsfonden, IFAD (International Fund for Agricultural
Development), är ett av FN:s fackorgan, men till skillnad från övriga fackorgan arbetar
fonden huvudsakligen som långivare. IFAD:s verksamhet har ett mycket tydligt fokus på
fattigdomsbekämpning genom sin inriktning på att genom fördelaktiga lån förbättra lev-
nadsförhållandena för landsbygdsbefolkningen.

Praktikmöjligheter
IFAD tar emot högst 25 oavlönade praktikanter per år under handledares ledning.

Praktikperiod
Sex månader.

Senaste ansökningsdatum
Ansökningar tas emot året om.

Kvalifikationskrav
• Inskriven vid universitet på lägst magisternivå med minst två års avklarade studier.
• Övre åldersgräns: 30 år.
OBS! Familjemedlemmar till anställd personal får inte söka.

Ansökan ska innehålla:
• Angivelse av vilken avdelning du önskar praktisera vid.
• Meritförteckning.
OBS! Ansökan skickas per post, fax eller e-post.

Kontaktinfo
• Adress The Personnel Division, International Fund for Agricultural

Development, Via del Serafico 107, 00142 Roma, Italien.
• Telefon +39 6 545 91. Fax: +39 6 504 34 63.
• E-post ifad@ifad.org
• Internet www.ifad.org

             Fackorgan knutna till FN
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ILO (praktik)

Beskrivning
Internationella arbetarorganisationen ILO (International Labour Organization) är FN:s
fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. Organisationen bildades redan 1919
och var då knuten till Nationernas Förbund. ILO spelar en viktig roll som normgivare.
Genom sina konventioner och rekommendationer sätter den de internationella minimi-
kraven på grundläggande rättigheter i arbetslivet. Det gäller exempelvis områden som rät-
ten att sluta sig samman i föreningar, rätten till kollektivavtal, stopp för tvångsarbete samt
avskaffande av diskriminering och skadligt barnarbete.

Praktikmöjligheter
ILO tar emot oavlönade praktikanter.

Praktikperiod
• 1–6 månader.
• Praktikanter tas emot under tre perioder per år.

januari–maj.
juni–augusti
september–december

Senaste ansökningsdatum
Minst fyra månader före praktikens början.

Kvalifikationskrav
• Kandidat-, magister-, eller forskarstudier i ämnen relevanta för ILO:s verksamhet, till

exempel ekonomi, statistik, genusforskning eller juridik.
• Goda kunskaper i ett av ILO:s arbetsspråk: engelska, franska eller spanska.
• Rekommendationsbrev från den sökandes universitet eller annan institution.
• Ålder: minst 20 och maximalt 35 år.
• Datorkunskaper i word, power point och excel är meriterande.
• ILO rekommenderar praktikanten att söka finansiellt stöd från sitt universitet eller an-

norstädes.

Ansökan ska innehålla:
• Ansökningsformulär som fylls i online på ILO:s hemsida:

www.ilo.org/public/english/bureau/pers/vacancy/intern.htm
• Meritförteckning.
• Ansökningsbrev.
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Kontaktinfo
• Adress International Labour Organization, Personnel Department

– Internships (Office 4-76), 4 route des Morillons, CH-1211 Genève 22,
Schweiz.

• Telefon +41 22 799 68 20.
• E-post internship@ilo.org
• Internet www.ilo.org

             Fackorgan knutna till FN
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ILO (aspirant)

Beskrivning
Internationella arbetarorganisationen ILO (International Labour Organization) är FN:s
fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. Organisationen bildades redan 1919
och var då knuten till Nationernas Förbund. ILO spelar en viktig roll som normgivare.
Genom sina konventioner och rekommendationer sätter den de internationella minimi-
kraven på grundläggande rättigheter i arbetslivet. Det gäller exempelvis områden som rät-
ten att sluta sig samman i föreningar, rätten till kollektivavtal, stopp för tvångsarbete samt
avskaffande av diskriminering och skadligt barnarbete.

Utbildningsperiod
Ingen uppgift.

Kvalifikationskrav
• Kandidat-, magister-, eller forskarstudier i ämnen relevanta för ILO:s verksamhet, till

exempel ekonomi, statistik, genusforskning eller juridik.
• Goda kunskaper i ett av ILO:s arbetsspråk: engelska, franska eller spanska.
• Rekommendationsbrev från den sökandes universitet eller annan institution.
• Ålder: minst 20 och maximalt 35 år.
• Datorkunskaper i word, power point och excel är meriterande.
• ILO rekommenderar aspiranten att söka finansiellt stöd från sitt universitet eller an-

norstädes.

Ansökan ska innehålla:
• Ansökningsformulär som fylls i online på ILO:s hemsida:

www.ilo.org/public/english/bureau/pers/vacancy/intern.htm
• Meritförteckning.
• Ansökningsbrev.

Kontaktinfo
• Adress International Labour Organization, Personnel Department

– Internships (Office 4-76), 4 route des Morillons, CH-1211 Genève 22,
Schweiz.

• Telefon +41 22 799 68 20.
• E-post recruit@ilo.org
• Internet www.ilo.org
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WHO
Beskrivning
Världshälsoorganisationen WHO har till uppgift att styra och samordna det internationel-
la hälsoarbetet. WHO stödjer också en omfattande forskningsverksamhet. WHO bildades
1948 och är FN:s fackorgan för hälsofrågor. Hela 193 länder är medlemmar i WHO. Bi-
stånd är en viktig del av organisationens arbete som rör hälsofrågor i stort. Därför är det
socialdepartementet som har huvudansvaret för det svenska medlemskapet i WHO. Med-
lemsavgifterna svarar för ungefär 40 procent av budgeten. WHO arbetar utifrån fyra hu-
vudstrategier:
• fattigdomsbekämpning,
• utveckling av hälso- och sjukvårdssystem,
• att påverka de viktigaste orsakerna till ohälsa,
• att lyfta fram betydelsen av hälsa i utvecklingspolitiken.

Praktikmöjligheter
WHO tar emot ett antal oavlönade praktikanter varje år. Ansökan skickas direkt till den
avdelning som sökande är intresserad av. Därför bör referenskod för aktuell avdelning skri-
vas på kuvertet enligt följande:
• Health Systems and CommunityHealth (CHS/Interns)
• Sustainable development and Healthy Environments (SDE/Interns)
• Social Change and mental Health (HCS/Interns)
• Communicable Diseases (CDS/Interns)
• Noncommunicable Diseases (NDC/Interns)
• Evidence and Information for Policy (EIP/Interns)
• Health Technology and Pharmaceuticals (HTP/Interns)
• External Relations and Governing Bodies (EGB/Interns)
• General Management (GMG/Interns).

Praktikperiod
Sex veckor till tre månader.

Senaste ansökningsdatum
Ansökningar tas emot året om, men minst tre månader före praktikens start.

Kvalifikationskrav
• Inskriven vid universitet och med studieplan som leder till en akademisk examen inom

hälsorelaterade ämnen.
• Åldersgräns: 18 år.

             Fackorgan knutna till FN



42

Fackorgan knutna till FN

Ansökan ska innehålla:
• Ansökningsbrev i vilket studenten anger önskemål om tidpunkt för praktiken.
• Meritförteckning.
• Rekommendationsbrev från universitet och kopior av genomgångna kurser.
OBS! Ansökan tas endast emot med post.

Kontaktinfo
• Adress World Health Organization, Avenue Appia 20,

CH-1211 Genève 27, Schweiz.
• Telefon +41 22 791 21 11. Fax: +41 22 791 07 46.
• E-post info@who.int
• Internet www.who.int
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WTO
Beskrivning
Världshandelsorganisationen WTO är en internationell organisation som har till uppgift
att administrera, övervaka och vidareutveckla det internationella regelverket för handel.
Organisationen verkar därmed för en fortlöpande frihandels-liberalisering för att bidra till
global ekonomisk utveckling och välfärd. WTO ersatte GATT i början av 1995 och över-
tog då GATT:s 128 medlemmar.

Praktikmöjligheter
WTO tar emot praktikanter. Studenter kan skriva till WTO och ange inom vilket område
de skulle vilja praktisera. Viss ersättning för praktikperioden kan utgå.

Praktikperiod
2–3 månader.

Senaste ansökningsdatum
Ansökan tas emot året om.

Kvalifikationskrav
• Magister- eller forskarexamen inom något av WTO:s ämnesområden, till exempel eko-

nomi, juridik, statsvetenskap och internationella relationer.
• Goda kunskaper i franska, engelska eller spanska.
• Åldersgräns: Minst 21 och maximalt 30 år.

Ansökan ska innehålla:
• Ifyllt ansökningsformulär som hämtas på WTO:s hemsida:

www.wto.org/english/thewto_e/vacan_e/intern_e.htm
• Meritförteckning på franska eller engelska.
• Önskad tidsperiod för praktiken.

Kontaktinfo
• Adress World Trade Organization, Director, Administration and General

Service Division, Human Resources Section WTO, Centre William
Rappard, 154, Rue de Lausanne, 1211 Genève 21, Schweiz.

• Telefon +41 22 739 51 11. Fax: +41 22 731 42 06.
• E-post humanresources@wto.org
• Internet www.wto.org

             Fackorgan knutna till FN
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Utvecklingsbankerna

VÄRLDSBANKEN
Beskrivning
Världsbanksgruppen är en av världens största biståndsgivare. Den är också den största
enskilda kanalen för svenskt multilateralt bistånd. Huvuduppgiften är att genom lån  och
rådgivning minska fattigdomen och främja hållbar ekonomisk tillväxt. Världsbanken
grundades 1944. Syftet var att underlätta återuppbyggnaden efter andra världskriget.
Världsbanks-gruppen består av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken
(IBRD, International Bank for Reconstruction and Development), Internationella utveck-
lingsfonden (IDA, International Development Association), Internationella finansierings-
bolaget (IFC), Multilaterala investeringsgarantiorganet (MIGA) och Internationella cen-
tret för biläggande av investeringstvister (ICSID).

Praktikmöjligheter
Världsbanken har två praktikprogram, ett på sommaren och ett på vintern. Till sommar-
praktikprogrammet mottar banken cirka 9000 ansökningar per år till 150–200 platser.
Till vinterpraktikprogrammet mottar banken cirka 1000 ansökningar till cirka 7 platser.
Praktikanten blir korttidsanställd under praktikperioden och får timlön. Resekostnader till
och från Washington betalas av banken.

Praktikperiod
Minst fyra veckor. Antagningsbesked lämnas i slutet av april (sommarprogrammet) och i
slutet av november (vinterprogrammet).

Senaste ansökningsdatum
Banken tar emot ansökningar till sommarpraktikprogrammet mellan den 1 december och
den 31 januari. Under denna period går det även att ansöka online på bankens hemsida.

Kvalifikationskrav
• Inskriven vid universitet på lägst magisternivå inom följande områden: agronomut-

bildning, national eller företagsekonomi, hälsa, utbildning, nutrition, befolkningsstu-
dier, samhällsvetenskap (exempelvis socialantropologi och sociologi) miljöstudier, eller
andra områden relevanta för verksamheten.

• Goda datakunskaper.
• Mycket goda kunskaper i engelska. Goda kunskaper i andra av bankens arbetsspråk

(franska, spanska, ryska, arabiska, portugisiska och kinesiska) är önskvärda.
• Relevant arbetslivserfarenhet är meriterande.

(praktikant)
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Ansökan ska innehålla:
• Ansökningsformulär som fylls i online på Världsbankens hemsida:

lnweb28.worldbank.org/hrs/careers.nsf
• Meritförteckning skriven på engelska (1 sida)s.
Obs! Ansökan kan även skickas med post!

Kontaktinfo
• Adress Internship Program, c/o The World Bank, Room h4-272,

Washington D.C. 20433 USA.
• E-post opportunities@worldbank.org
• Internet www.worldbank.org
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VÄRLDSBANKEN
Beskrivning
Världsbanksgruppen är en av världens största biståndsgivare. Den är också den största
enskilda kanalen för svenskt multilateralt bistånd. Huvuduppgiften är att genom långiv-
ning och rådgivning minska fattigdomen och främja hållbar ekonomisk tillväxt. Världs-
banken grundades 1944. Syftet var att underlätta återuppbyggnaden efter andra världskri-
get. Världsbanksgruppen består av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsban-
ken (IBRD, International Bank for Reconstruction and Development), Internationella
utvecklingsfonden (IDA, International Development Association), Internationella finan-
sieringsbolaget (IFC), Multilaterala investeringsgarantiorganet (MIGA) och Internationel-
la centret för biläggande av investeringstvister (ICSID).

Praktikmöjligheter
Världsbanken har en aspirantutbildning, Junior Professionals Assosiates, JPA. JPA vänder sig
till yngre akademiker intresserade av en anställning vid Världsbanken. Utbildningen leder
ofta till en anställning inom banken.

Praktikperiod
Aspiranten anställs för 2 år.

Senaste ansökningsdatum
Ansökningar  tas emot året om. Din ansökan sparas aktivt i bankens databas i 6 månader
om inte banken tagit kontakt med dig under denna period måste en ny ansökan göras.

Kvalifikationskrav
• Kandidatexamen eller inskriven på Magiste eller forskarrnivå med specialisering mot:

national- och företagsekonomi, utbildning, hälsa, miljöstudier, samhällsvetenskap,
samhällsplanering och relaterade ämnen.

• Mycket goda kunskaper i engelska och kunskaper i ett av bankens övriga språk; fran-
ska, spanska, ryska, arabiska eller portugisiska.

• Goda tekniska kunskaper.
• Övre åldersgräns 28 år.

Ansökan ska innehålla:
• Ifyllt ansökningsformulär on-line som hämtas på Världsbanksgruppen hemsida.

lnweb28.worldbank.org/hrs/careers.ns
Obs! Välj Junior Professional Associates, JPA i drop list menyn.

(yngre aspirant)
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Kontaktinfo
• Adress: The World Bank, 1818 H Street, NW Washington D.C. 20433 USA
• E-post: jpaprogram@worldbank.org
• Internet: www.worldbank.org
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VÄRLDSBANKEN
Beskrivning
Världsbanksgruppen är en av världens största biståndsgivare. Den är också den största
enskilda kanalen för svenskt multilateralt bistånd. Huvuduppgiften är att genom lån  och
rådgivning minska fattigdomen och främja hållbar ekonomisk tillväxt. Världsbanken
grundades 1944. Syftet var att underlätta återuppbyggnaden efter andra världskriget.
Världsbanks-gruppen består av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken
(IBRD, International Bank for Reconstruction and Development), Internationella utveck-
lingsfonden (IDA, International Development Association), Internationella finansierings-
bolaget (IFC), Multilaterala investeringsgarantiorganet (MIGA) och Internationella cen-
tret för biläggande av investeringstvister (ICSID).

Praktikmöjligheter
Världsbanken har en aspirantutbildning, Young Professionals Program, som vänder sig till yng-
re akademiker intresserade av anställning vid Världsbanken. 40 aspiranter tas emot per år.

Praktikperiod
12–18 månader.

Senaste ansökningsdatum
1 juli–30 september.

Kvalifikationskrav
• Magisterexamen eller forskarstudier i ekonomi eller andra ämnen som är relevanta för

bankens verksamhetsområden (national- och företagsekonomi, utbildning, hälsa, mil-
jöstudier, samhällsvetenskap, samhällsplanering och ämnen som leder till civilingenjör-
sexamen).

• Arbetslivserfarenhet eller fortsatta akademiska studier på doktorandnivå.
• Mycket goda kunskaper i engelska. Goda kunskaper i andra av bankens arbetsspråk

(franska, spanska, ryska, arabiska, portugisiska och kinesiska) är önskvärda.
• Arbetslivserfarenhet i utvecklingsländer är önskvärt.
• Övre åldersgräns: 32 år. Sökande får inte fylla 32 år före 1 juli det år aspirantutbild-

ningen påbörjas.

(aspirant)
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Ansökan ska innehålla:
• Ansökningsformulär som fylls i online på Världsbankens hemsida:

lnweb28.worldbank.org/hrs/careers.nsf
• Meritförteckning på engelska.

Kontaktinfo
• Adress The World Bank, 1818 H Street, NW Washington D.C. 20433 USA.
• E-post opportunities@worldbank.org
• Internet www.worldbank.org
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IDB (praktikant)

Beskrivning
Interamerikanska utvecklingsbanken IDB (Inter-American Development Bank) är den
största och äldsta regionala utvecklingsbanken. Banken ger så kallade mjuka lån till de fat-
tigare medlemsländerna genom en särskild fond. Merparten av lånen ges dock på mark-
nadsmässiga villkor. IDB ger också rådgivning och experthjälp till förberedelser, finansie-
ring och genomförande av utvecklingsplaner och projekt. Banken har idag 46 medlems-
länder, varav 28 från den amerikanska kontinenten och 18 från andra världsdelar. Sverige
är medlem sedan 1977. Medlemmarna har rösträtt i förhållande till sin ägarandel. De
största ägarna är USA, Argentina och Brasilien.

Praktikmöjligheter
IDB har två praktikprogram ett på sommaren (Summer Internship Programme) och ett på
vintern (Winter Internship Programme). Varje år antas 35 studenter till sommarpraktik-
programmet och 12 studenter till vinterpraktikprogrammet. Lön utgår efter kompetens
enligt IDB:s interna lönesystem.

Praktikperiod
2–3 månader.

Senaste ansökningsdatum
• 31 januari för sommarpraktikprogrammet.
• 15 oktober för vinterpraktikprogrammet.
OBS! De praktikanter som antagits kontaktas per telefon.

Kvalifikationskrav
• Inskriven vid universitet på lägst magisternivå inom följande områden: statsvetenskap,

national- och företagsekonomi, juridik, offentlig förvaltning, datavetenskap, adminis-
tration, samt ämnen som leder till en civilingengörsexamen.

• Goda kunskaper i minst ett av bankens arbetsspråk;  engelska, spanska, portugisiska el-
ler franska.

• Övre åldersgräns: 30 år.
• Familjemedlemmar till anställda inom banken får inte söka.

Ansökan ska innehålla:
• Ifyllt ansökningsformulär som hämtas på bankens hemsida:

www.iadb.org/hrd/intern.htm
OBS! Ansökan ska skickas i två exemplar.
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Kontaktinfo
• Adress Summer Internship Program eller Winter Internship Program,

Employment Programs Section – Stop E0515, Inter-American
Development Bank, 1300 New York Avenue N.W., Washington D.C.
20577, USA.

• Telefon 1 202 623 10 00. Fax: 1 202 623 31 78.
• Internet www.iadb.org

             Utvecklingsbankerna
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IDB (yngre aspirant)

Beskrivning
Interamerikanska utvecklingsbanken IDB (Inter-American Development Bank) är den
största och äldsta regionala utvecklingsbanken. Banken ger så kallade mjuka lån till de fat-
tigare medlemsländerna genom en särskild fond. Merparten av lånen ges dock på mark-
nadsmässiga villkor. IDB ger också rådgivning och experthjälp till förberedelser, finansie-
ring och genomförande av utvecklingsplaner och projekt. Banken har idag 46 medlems-
länder, varav 28 från den amerikanska kontinenten och 18 från andra världsdelar. Sverige
är medlem sedan 1977. Medlemmarna har rösträtt i förhållande till sin ägarandel. De
största ägarna är USA, Argentina och Brasilien.

Praktikmöjligheter
IDB har ett aspirantprogram, Summer Employment Program, som vänder sig till yngre akade-
miker som ännu inte avslutat sina studier.

Praktikperiod
2–3 månader (under sommaren).

Kvalifikationskrav
• Inskriven på ett universitetsprogram som leder till minst en kandidatexamen.
• Goda kunskaper i ett av bankens officiella språk: engelska, spanska, portugisiska och

franska.
• Övre åldersgräns: 25 år
• Tidigare antagna till programmet och familjemedlemmar till bankens personal får inte

söka.

Ansökan ska innehålla
• Ifyllt ansökningsformulär som hämtas på bankens hemsida:

www.iadb.org/hrd/isumemp.htm
• Antagningsbevis till universitetsprogram följande termin efter sommaren.
OBS! Ansökan skickas med post!

Kontaktinfo
• Adress Summer Employment Program, Employment Programs Section

– Stop E0515, Inter-American Development Bank,
1300 New York Avenue N.W, Washington D.C. 20577, USA.

• Telefon +1 202 623 10 00. Fax: +1 202 623 31 78.
• Internet www.iadb.org
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IDB (aspirant)

Beskrivning
Interamerikanska utvecklingsbanken IDB (Inter-American Development Bank) är den
största och äldsta regionala utvecklingsbanken. Banken ger så kallade mjuka lån till de fat-
tigare medlemsländerna genom en särskild fond. Merparten av lånen ges dock på mark-
nadsmässiga villkor. IDB ger också rådgivning och experthjälp till förberedelser, finansie-
ring och genomförande av utvecklingsplaner och projekt. Banken har idag 46 medlems-
länder, varav 28 från den amerikanska kontinenten och 18 från andra världsdelar. Sverige
är medlem sedan 1977. Medlemmarna har rösträtt i förhållande till sin ägarandel. De
största ägarna är USA, Argentina och Brasilien.

Praktikmöjligheter
Interamerikanska utvecklingsbankens aspirantutbildning, Junior Professional Program, JPP,
vänder sig till yngre akademiker intresserade av anställning vid banken. Fem till tio aspi-
ranter antas varje år till utbildningen. Aspiranterna erhåller vanligen anställning i banken
efter utbildningen. Kvinnor uppmuntras särskilt att söka eftersom de är underrepresente-
rade inom banken.

Praktikperiod
Aspiranten anställs i 1 år.

Senast ansökningsdatum
15 januari.

Kvalifikationskrav
• Avslutad examen på lägst magisternivå inom för banken relevanta ämnen.
• Ett till två  års relevant yrkeserfarenhet är önskvärt.
• Mycket goda kunskaper i ett av bankens arbetsspråk, engelska eller spanska. Kunska-

per i något eller flera av bankens andra officiella språk är en fördel.
• Övre åldersgräns: 32 år.
• Familjemedlemmar till anställda får inte söka.

Ansökan ska innehålla:
• Ifyllt ansökningsformulär som hämtas på bankens hemsida:

www.iadb.org/hrd/jpp%20Package.htm
• Ansökningsbrev.
• Rekommendationsbrev.
OBS! Ansökan skickas med post!

             Utvecklingsbankerna
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Utvecklingsbankerna

Kontaktinfo
• Adress Inter-American Development Bank, Junior Professionals Program

– Stop E-0515, 1300 New York Avenue N.W, Washington D.C. 20577,
USA.

• Telefon +1 202 623 10 00. Fax: +1 202 623 31 78.
• Internet www.iadb.org
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AfDB
Beskrivning
Afrikanska utvecklingsbanksgruppen ger stöd till utveckling i Afrika genom lån, men också
genom ett visst gåvobistånd. De fattigare länderna får tillgång till förmånliga lån genom
Afrikanska utvecklingsfonden, medan den afrikanska utvecklingsbanken huvudsakligen
lånar ut till de mer kreditvärdiga länderna i Nordafrika och till Sydafrika på marknads-
mässiga villkor.

Verksamheten är inriktad på tre huvudområden:
• jordbruk och landsbygdsutveckling
• investeringar i utbildning och hälsa
• privatsektorutveckling, det vill säga främjande av näringslivet
• fattigdomsbekämpning och en miljömässigt hållbar utveckling.
Huvudkontoret ligger i Abidjan, Elfenbenskusten.

Praktikmöjligheter
Den afrikanska utvecklingsbanken tar emot oavlönade praktikanter.

Kvalifikationskrav
• Inskriven vid universitet på magisternivå.
• Goda kunskaper i franska och engelska.
• Datakunskaper.
• Viss arbetslivserfarenhet.

Ansökan ska innehålla:
• Ifyllt ansökningsformulär som hämtas på bankens hemsida.

www.afdb.org
• Vidimerade kopor av betyg och relevanta intyg.
• Ansökningsbrev.

Kontaktinfo
• Adress Director of  Human Resources, Human Resources

Management Department, African Development Bank, 01 BP 1387
Abidjan 01, Elfenbenskusten

• Telefon 225 20-20-44-44. Fax. 225 20-20-49-43
• E-post recruit@afdb.org
• Internet www.afdb.org

             Utvecklingsbankerna
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Utvecklingsbankerna

ADB (praktikant)

Beskrivning
Asiatiska utvecklingsbanken är den regionala finansieringsinstitutionen för Asien och
Oceanien. Banken ger lån, men också gåvobistånd till rådgivning och experthjälp. De fat-
tigare medlemsländerna kan få så kallade mjuka lån på mycket fördelaktiga villkor genom
Asiatiska utvecklingsfonden (AsDF) som ingår som en särskild fond inom banken. Banken
har knappt 2000 anställda. Huvudkontoret är placerat i Manila, Filippinerna. Därutöver
har banken upprättat fältkontor i 16 länder och fler planeras.

Praktikmöjligheter
Asiatiska utvecklingsbanken tar emot ca 10 praktikanter  till sitt sommarpraktikprogram.
Praktikplatser förmedlas ofta genom de universitet som banken har kontakter med. Er-
sättning utgår för flygresa till och från Manilla, uppehälle, ett dagligt stipendium som
täcker levnaskostnader samt en bonus som betalas ut vid avslutade projektrapporter. Alla
praktikanter får en mentor.

Praktikperiod
Omfattar 2 månader med start i juli.

Kvalifikationskrav
• Inskriven vid universitet på lägst magisternivå på en institution som samarbetar med

banken.
• Praktikanten måste vara inskriven på universitetet under och efter  praktiktjänstgör-

ingen.
• Mycket goda kunskaper i engelska
• Praktikanten får inte vara släkt med någon anställd på banken eller medlem i bankens

styrelse.

Ansökan ska innehålla:
• Ifyllt ansökningsformulär som hämtas på bankens hemisda:

www.adb.org/Employment/Internship/default.asp
• Meritförteckning

Kontaktinfo
• Adress Asian Development Bank, Human Resources Division, P.O. Box 789,

Manila, Philippines 0980
• Fax 632 636-2550 eller 632 636-2444
• E-post adbintern@adb.org
• Internet www.adb.org
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ADB (aspirant)

Beskrivning
Asiatiska utvecklingsbanken är den regionala finansieringsinstitutionen för Asien och
Oceanien. Banken ger lån, men också gåvobistånd till rådgivning och experthjälp. De fat-
tigare medlemsländerna kan få så kallade mjuka lån på mycket fördelaktiga villkor genom
Asiatiska utvecklingsfonden (AsDF) som ingår som en särskild fond inom banken. Banken
har ca 700 anställda. Huvudkontoret är placerat i Manila, Filippinerna. Därutöver har
banken upprättat fältkontor i 17 länder och fler planeras.

Praktikmöjligheter
Bankens aspirantutbildning, Young Professionals Program, YP, startade 1983. Utbildningen
utgör grunden för vidare karriär inom banken. Praktiken är avlönad. Kvinnor uppmunt-
ras speciellt att söka eftersom de är underrepresenterade inom organisationen.

Praktikperiod
Tre år

Kvalifikationskrav
• Magisterexamen inom nationalekonomi, företagsekonomi, förvaltning eller andra om-

råden som är relevanta för bankens verksamhet.
• Flera års yrkeserfarenhet från utvecklingsländer.
• Yrkeserfarenhet från bankväsen, fondkommission, investeringsanalys, finansiell analys,

eller ekonomisk planeringsanalys.
• Mycket goda kunskap i engelska.
• Övre åldersgräns 30 år.

Ansökan ska innehålla:
• Ifylld Personal History Form som hämtas on-line på bankens hemsida:

www.adb.org/Employment/ypp.asp

Kontaktinfo
• Adress Asian Development Bank, Human Resources Division

P.O. Box 789 Manila, Philippines 0980
• Fax 632  636-2550 eller  632 636-2444
• E-post jobs@adb.org
• Internet www. asiandevbank.org

             Utvecklingsbankerna
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Övriga internationella och regionala organisationer

EUROPARÅDET
Beskrivning
Europarådet bildades 1949 och har sitt säte i Strasbourg. Tanken bakom bildandet var att
åstadkomma en närmare förening mellan de europeiska länderna. Organisationen har
sålunda utgjort ett brett västeuropeiskt forum för politisk debatt. Idag är också de flesta
östeuropeiska länderna inklusive Ryssland medlemmar och Europarådet har därmed yt-
terligare stärkt sin position. Framför allt arbetar Europarådet med demokratifrågor (inrikt-
ning mot Central- och Östeuropa) och med mänskliga rättigheter. Den europeiska kon-
ventionen om mänskliga rättigheter inrättades 1950.

Praktikmöjligheter
Europarådet i Strasbourg tar varje år emot oavlönade praktikanter. Urvalet av praktikan-
ter görs av personavdelningen utifrån geografisk spridning.

Praktikperiod
• Tre månader.
• Praktikanter tas emot tre gånger per år: i januari, april eller oktober.

Senaste ansökningsdatum
15 september.

Kvalifikationskrav
• Medborgare i en av Europarådets 43 medlemsstater.
• Akademisk examen eller minst tre års avklarade universitetsstudier eller arbetslivserfar-

enhet som motsvarar två års universitetsstudier kombinerat med intresse av att specia-
lisera sig i något av Europarådets områden.

• Mycket goda kunskaper i minst ett av Europarådets språk, engelska eller franska. Kun-
skaper är i båda är särskilt meriterande.

Ansökan ska innehålla:
Ifyllt ansökningsformulär som rekvireras från Europarådets personalavdelning per post
eller fax.

Kontaktinfo
• Adress Temporary Unit (Traineeships), Directorate of  Human Resources,

Council of  Europe, F-67075 Strasbourg, Frankrike
• Telefon +33 3 88 41 20 00. Fax: +33 3 88 41 27 10.
• E-post webmaster@coe.int
• Internet www.coe.int
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OECD (praktikant)

Beskrivning
OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) är ett forum för in-
formations- och erfarenhetsutbyte mellan världens industrinationer. Organisationen har
sitt säte i Paris och verkar med målsättningen att stimulera långsiktig ekonomisk tillväxt
och sysselsättning samt vidgad världshandel. Arbetet bedrivs i kommittéer och arbets-
grupper inom ett stort antal betydelsefulla områden (handel-, industri och arbetsmark-
nadspolitik). DAC (Development Assistance Committee) är kommittén för det internatio-
nella utvecklingsarbetet. Kommitténs huvuduppgift är att granska, diskutera och samord-
na medlemsländernas biståndspolitik. 1990 etablerades central- och östeuropacentret
(Centre for Cooperation with Economies in Transition). Andra organisationer inom
OECD är International Energy Agency (IEA), Nuclear Energy Agency (NEA) och Centre
for Educational Research and Innovation (CERI).

Praktikmöjligheter
OECD har inget praktikprogram, men tar periodvis emot ett antal oavlönade praktikanter.

Senaste ansökningsdatum
Senast tre månader före önskat startdatum för praktiken. Svar tillställs senast tre veckor
före detsamma.

Kvalifikationskrav
• Akademisk examen med ekonomi som huvudämne.
• Goda kunskaper i engelska eller franska.
• Tidigare arbetslivserfarenhet från någon internationell organisation är önskvärd.

Ansökan ska innehålla:
• Ifyllt ansökningsformulär som hämtas på OECD:s hemsida:

www.oecd.org/EN/links_abstract/0,,EN-link_abstract-0-nodirectorate-no-no-162-
0,00.html

• Meritförteckning.
• Rekommendationsbrev.

Kontaktinfo
• Adress OECD, Human Resources Management, 2 rue André Pascal,

F-75775 Paris Cedex 16, Frankrike.
• Fax +33 1 45 24 79 11
• E-post hrm.trainees@oecd.org
• Internet www.oecd.org

             Övriga internationella och regionala organisationer
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OECD (aspirant)

Beskrivning
OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) är ett forum för in-
formations- och erfarenhetsutbyte mellan världens industrinationer. Organisationen har
sitt säte i Paris och verkar med målsättningen att stimulera långsiktig ekonomisk tillväxt
och sysselsättning samt vidgad världshandel. Arbetet bedrivs i kommittéer och arbets-
grupper inom ett stort antal betydelsefulla områden (handel-, industri och arbetsmark-
nadspolitik). DAC (Development Assistance Committee) är kommittén för det internatio-
nella utvecklingsarbetet. Kommitténs huvuduppgift är att granska, diskutera och samord-
na medlemsländernas biståndspolitik. 1990 etablerades central- och östeuropacentret
(Centre for Cooperation with Economies in Transition). Andra organisationer inom
OECD är International Energy Agency (IEA), Nuclear Energy Agency (NEA) och Centre
for Educational Research and Innovation (CERI).

Praktikmöjligheter
OECD arrangerar en aspirantutbildning. Cirka 12 utvalda aspiranter utbildas årligen
inom ramen för programmet Young Professionals Programme. De erhåller månadslön samt
betalda resor till och från Paris.

Praktikperiod
2 år.

Senaste ansökningsdatum
Information om ansökningsdatum finns på OECD:s hemsida.

Kvalifikationskrav
• Akademisk examen, helst doktorsexamen, samt viss yrkeserfarenhet.
• Ålder: 28–32 år.
• Utmärkt kunskap i ett av organisationens officiella språk: engelska eller franska.

Ansökan ska innehålla:
• Ifyllt ansökningsformulär som hämtas på OECD:s hemsida:

www.oecd.org/EN/document/0,,EN-document-0-nodirectorate-no-21-4028-
0,00.html

• Meritförteckning.
• Ansökningsbrev.
OBS! Skicka gärna med en kopia på uppsats eller avhandling.
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Kontaktinfo
• Adress OECD, Human Resources Management, 2 rue André Pascal,

F-75775 Paris Cedex 16, Frankrike.
• Fax +33 1 45 24 79 11.
• E-post hrm.spec@oecd.org
• Internet www.oecd.org

             Övriga internationella och regionala organisationer
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CERN
Beskrivning
CERN (European Organization for Nuclear Research) är den europeiska organisationen
för kärnforskning belägen i Genève. Organisationen grundades 1954 för att främja euro-
peisk kärnforskning för fredligt bruk och består av 20 medlemsstater.

Praktikmöjligheter
CERN har flera praktikprogram ett av dem är Summer Student Programme. I sommar-
praktik programmet ges studenterna dessutom undervisning och genomför självständiga
studieprojekt. CERN tar emot 120 studenter per kurs och sommar. Viss ekonomisk ersätt-
ning utgår.

Praktikperiod
8 till 13 veckor under perioden juni–september.

Senaste ansökningsdatum
31 januari.

Kvalifikationskrav
• Inskriven vid universitet sedan minst tre år tillbaka med mål att ta ingenjörsexamen.
• Den sökande ska ha studerat ämnen med relation till främst partikelfysik.
• Goda kunskaper i ett av CERN:s huvudspråk, engelska eller franska.
• Övre åldersgräns 27 år.

Ansökan ska innehålla:
• Ifyllt ansökningsformulär som hämtas på CERN:s hemsida:

humanresources.web.cern.ch/humanresources/external/recruitment/Students/
summ.asp

Kontaktinfo
• Adress Recruitment Service, European Organization for Nuclear

Research (CERN), CH-1211 Genève 23, Schweiz.
• Telefon +41 22 767 27 35. Fax: +41 22 767 27 50.
• E-post recruitment.service@cern.ch
• Internet www.cern.ch
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Vetenskapsrådet är svenskt kontaktorgan gentemot CERN.

• Adress Vetenskapsrådet, 103 78 Stockholm.
• Telefon 08-546 44 000.
• E-post Vetenskapsradet@vr.se
• Internet www.vr.se

Övriga internationella och regionala organisationer
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CERN (avlönad praktik)

Beskrivning
CERN (European Organization for Nuclear Research) är den europeiska organisationen
för kärnforskning belägen i Genève. Organisationen grundades 1954 för att främja euro-
peisk kärnforskning för fredligt bruk och består av 20 medlemsstater.

Praktikmöjligheter
Ett av CERN:s praktikprogram är Technikal Student Programme som är en avlönad pra-
tiktjänstgöring.

Praktikperiod
6 månader till 1 år. Praktikanter antas tre gånger per år.

Senaste ansökningsdatum
• 12 juli för programmet som startar i september.
• 11 oktober för programmet som starar 3 december.
• 18 februari för programmet som startar 15 april.

Kvalifikationskrav
• Inskriven vid universitet på lägst magistenivå med huvudämne; fysik, matematik, da-

torvetenskap och relaterande ämnen.
• Praktiken på CERN ska ingå som en del i utbildningen.
• Övre åldersgräns 30 år.
• Goda kunskaper i ett av CERN:s officiella språk, engelska eller franska.

Ansökan ska innehålla:
• Ifyllt ansökningsformulär som hämtas on-line på CERN:s hemsida:

humanresources.web.cern.ch/humanresources/external/recruitment/Students/
tech.asp

• Meritförteckning.
• Foto.
OBS! Ansökan kan göras på engelska eller franska och skickas i två exemplar.

Kontaktinfo
• Adress Recruitment Service, European Organization for Nuclear

Research (CERN), CH-1211 Genève 23, Schweiz.
• Telefon +41 22 767 27 35. Fax: +41 22 767 27 50.
• E-post Recruitment.Service@cern.ch
• Internet www.cern.ch
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CERN (praktik för doktorander)

Beskrivning
CERN (European Organization for Nuclear Research) är den europeiska organisationen
för kärnforskning belägen i Genève. Organisationen grundades 1954 för att främja euro-
peisk kärnforskning för fredligt bruk och består av 20 medlemsstater.

Praktikmöjligheter
CERN:s Doctoral Student Programme är en utbildningstjänstgöring för doktorander vid
CERN.

Praktikperiod
1 till 2 år. Praktikater antas till utbildningstjänstgöringen 3 gånger per år.

Senast ansökningsdatum
• 12 juli för programmet som startar i september.
• 11 oktober för programmet som starar 3 december.
• 18 februari för programmet som startar 15 april.

Kvalifikationskrav
• Inskriven vid universitet på ett forskarprogram som relaterar till CERN:s verksamhet.
• Universitete måste samarbeta med CERN.
• Goda kunskaper i engelska eller franska.

Ansökan ska innehålla:
• Ifyllt ansökningsformulär som hämtas on-line på CERN:s hemsida:

humanresources.web.cern.ch/humanresources/external/recruitment/Students/
doct.asp

• formuläret kan också rekvireras från CERN:s rekryteringsenhet
• Intyg på att studenten är finansierad under praktikperioden.
• Meritförteckning.
• Foton.
• Två referenser som fyller i ett formulär som hämtas på CERN:s hemsida, se adressen

ovan.

Kontaktinfo
• Adress Recruitment Service, European Organization for Nuclear Research

(CERN), CH-1211 Genève 23, Schweiz.
• Telefon +41 22 767 27 35. Fax: +41 22 767 27 50.
• E-post recruitment.service@cern.ch
• Internet www.cern.ch

Övriga internationella och regionala organisationer



66

Övriga internationella och regionala organisationer

IOM
Beskrivning
IOM (International Organization for Migration) bildades 1951 och har sitt säte i Genève.
Organisationen arbetar bland annat med att bistå flyktingar att hitta nya hemländer samt
med att övervaka flyktingarnas situation och förehavanden tills de är installerade i ett nytt
land. Därutöver anordnar IOM språk- och kulturkurser för att förbereda invandrarna in-
för det nya landet samt samordnar forskning och andra internationella organisationers
insatser i invandrarfrågor.

Praktikmöjligheter
IOM tar årligen emot ett begränsat antal oavlönade praktikanter. Vid antagen praktik-
plats kan IOM:s stipendium MSA sökas. Stipendiet kan inte kombineras med andra fi-
nansieringsmöjligheter. Praktikanten tilldelas alltid en handledare.

Praktikperiod
Från 8 veckor till 6 månader.

Senaste ansökningsdatum
Minst två månader före praktikens start.

Kvalifikationskrav
• Erlagd eller nära förestående kandidatexamen.
• Mindre än två års arbetslivserfarenhet.
• Studier eller specifikt intressen bör omfatta områden som är relevanta för IOM.
• Stipendium för praktik vid en internationell organisation, såsom IOM. Praktiken ska

ingå i studierna.
• Sökande ska vara studenter som sponsras av statliga verk eller icke statliga organisatio-

ner alternativt akademiker vars arbete är relevant för både IOM och sponsorn.
• Goda kunskaper i något av organisationens arbetsspråk: engelska, franska eller spanska.
• Ålder: 19–32 år.

Ansökan ska innehålla:
• Ifyllt ansökningsformulär som hämtas på IOM:s hemsida:

www.iom.int/en/who/main_vacancies_job.shtml
• Meritförteckning.
OBS! Praktikplatser annonseras på hemsidan. Ansökan skrivas på engel-
ska, franska eller spanska.
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Kontaktinfo
• Adress International Organization for Migration, The Staffing Unit,

Human Resources Division, 17 route des Morillons, P.O. Box 71,
CH-1211 Genève 19, Schweiz.

• Telefon +41 22 717 91 11. Fax: +41 22 798 61 50.
• E-post hrddpt@iom.int eller info@iom.int.
• Internet www.iom.int

Övriga internationella och regionala organisationer
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EU
Beskrivning
För att bedriva samarbetet inom EU:s olika arbetsområden, fatta beslut, genomföra beslu-
ten och övervaka att de följs, har medlemsländerna inrättat fem gemensamma institutio-
ner: ministerrådet (Europeiska unionens råd), kommissionen, parlamentet, domstolen och
revisionsrätten. Europeiska rådet, som inte bör förväxlas med ministerrådet, består av
EU:s alla stats- och regeringschefer och sammanträder minst två gånger om året på så kal-
lade EU-toppmöten. Det finns även en rad andra EU-organ med olika uppgifter runt om
i Europa. Den institutionella uppbyggnaden är unik. Mycket schematiskt kan man dock
säga att ministerrådet har den lagstiftande makten, delvis tillsammans med parlamentet
som också har en rådgivande funktion. Kommissionen har den verkställande och domsto-
len den dömande makten.

Praktikmöjligheter
Varje år tar de olika EU-institutionerna emot några tusen praktikanter. De institutioner
som tar emot praktikanter är följande: EU-kommissionen, kommissionens översättnings-
tjänst, europaparlamentet, ministerrådet (Europeiska unionens råd), ekonomiska och soci-
ala kommittén, regionkommittén, europeiska gemenskapernas domstol, europeiska revi-
sionsrätten samt europeiska ombudsmannen. Som praktikant arbetar du tillsammans med
och assisterar handläggare på enheten.

Ansökan ska innehålla:
• Adresser, kontaktpersoner och ansökningsformulär till de olika institutionerna hämtas på

internet hos EU-kommissionens svenska representationskontor: www.eukomm.se/ie.htm

Obs! På hemsidan kan broschyren ”Lär känna EU genom praktik” beställas!
• Ansökningsblanketter till praktik vid Europaparlamentet hämtas på parlamentets

Sverigekontor: www.europarl.se

Kontaktinfo
• Adress EU-kommissionens representation i Sverige, Praktik, Nybrogatan 11,

Box 7323, 103 90 Stockholm.
• Telefon 08-562 444 11. Fax: 08-562 444 12.
• E-post bursto@cec.eu.int
• Internet www.eukomm.se eller www.europa.eu.int.comm

• Adress Europaparlamentet, Nybrogatan 11, 114 39 Stockholm.
• Telefon 08-562 444 55. Fax: 08-562 444 99
• E-post info@europarl.se
• Internet www.europarl.se
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OSSE
Beskrivning
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE (på engelska: OSCE), har
idag 55 medlemsländer: alla Europas stater, USA, Kanada samt alla de stater som upp-
stått ur forna Sovjetunionen. OSSE är i enighet med FN-stadgan en regional organisation
med ansvar att trygga internationell fred och säkerhet i Europa. OSSE har sitt ursprung i
Europeiska säkerhets- och samarbets-konferensen, ESK, som tillkom på 1970-talet. 1 ja-
nuari 1995 döptes ESK om till OSSE (Organization for Security and Co-operation in
Europe). Organisationens sekretariat ligger i Wien, Österrike. OSSE har flera tusen med-
arbetare utplacerade i länder  och områden som präglas av motsättningar och  spänningar
och deltar aktivt i försöken att medla i pågående konflikter. Sverige delat aktivt i OSSE:s
valövervakningsstyrka.

Praktikmöjligheter
Ett begränsat antal praktikanter tas emot efter önskemål från de olika avdelningarna.
Praktiken är oftast obetald men bidrag kan sökas från OSSE.

Praktikperiod
2–3 månader.

Senaste ansökningsdatum
Tre månader före praktikens start. Ansökningar tas emot året runt.

Kvalifikationskrav
• Avlagd eller nära förestående kandidat-, magister-, eller forskarexamen.
• Goda kunskaper i engelska.
• Relevant arbetslivserfarenhet är meriterande, men inte nödvändigt.
• Övre åldersgräns: 30 år.

Ansökan ska innehålla:
• Ifyllt ansökningsformulär som hämtas på OSSE:s hemsida:

www.osce.org/employment/internships_n.php3
• Ansökningsbrev med preciserade önskemål om avdelning under praktikperioden.
OBS! Ansökningshandlingarna skickas med post eller fax direkt till perso-
nalansvarig vid den avdelning där du önskar praktisera.

             Övriga internationella och regionala organisationer
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Kontaktinfo
• Adress OSCE Secretariat, Kärntner Ring 5-7, 4th floor, 1010 Vienna, Österrike.
• Telefon +43-1 514 36 0. Fax: +43-1 514 36 96.
• E-post  recruitment@osce.org eller acopty@osce.org
• Internet www.osce.org
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JPO
Beskrivning
Det mulitlaterala expertprogrammet, JPO (Junior Professional Officer), är en viktig del av
den samlade satsningen på ökad svensk närvaro vid internationella organisationer. Sverige
önskar bredda resursbasen av personer med erfarenhet av internationellt arbete och arbe-
te med utvecklingsfrågor genom att ge yngre välutbildade personer möjlighet att tjänstgö-
ra inom FN och andra internationella organisationer.  I dag har Sida drygt 100 JPO-
praktikanter i tjänst. Dessa är fördelade på cirka 40 procent vid huvudkontor och 60 pro-
cent vid olika fältkontor runt om i världen. Sida samarbetar med cirka 25 olika
internationella organisationer och rekryterar löpande personal till tjänster i USA, Europa,
Afrika, Asien, Syd- och Latinamerika, Baltikum samt länder i central- och östeuropa.

Kvalifikationskrav
• Svenskt medborgarskap.
• Akademisk examen på magisternivå eller motsvarande.
• Ett till två års relevant yrkeserfarenhet.
• Utmärkta kunskaper i engelska samt kunskaper i ytterligare ett av FN:s officiella språk.
• Sökande skall ej ha fyllt 33 år.

Rekryteringsprocedur
Sida ansvarar för hela rekryteringsprocessen till JPO-tjänsterna och presenterar lämplig
kandidat till berörd organisation. Sida finansierar tjänsten. Organisationen som är blivan-
de arbetsgivare inbjuds att delta i intervjuerna. Samtliga tjänster inom det svenska JPO-
programmet annonseras på Sidas hemsida. Inför utresan ger Sida en obligatorisk förbere-
delsekurs på fem dagar.

Kontaktinfo
• Adress Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sveavägen 20,

105 25 Stockholm.
• Telefon 08-698 50 00 (vxl) Fax: 08-20 88 64.
• E-post info@sida.se
• Internet www.sida.se

             Sidas yngre expertprogram
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Sidas yngre expertprogram

BBE
Beskrivning
Det bilaterala biträdande expertprogrammet, BBE, är ett utbildningsprogram för yngre
personer (upp till 35 år) som vill meritera sig för uppdrag inom det internationella utveck-
lingssamarbetet. Omkring 45 bilaterala biträdande experter befinner sig i några av Sidas
samarbetsländer. Som bilateral biträdande expert arbetar man under handledning av en
erfaren expert.

Kvalifikationskrav
• Relevant akademisk examen.
• Minst två års relevant yrkeserfarenhet.
• Tidigare u-landserfarenhet får inte överstiga ett år.
• Svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd i Sverige. För tjänst vid

ambassad krävs svenskt medborgarskap.
• Sökande ska ej ha fyllt 36 år.

Rekryteringsprocedur
Samtliga BBE-tjänster annonseras på Sidas hemsida. BBE kan i vissa fall anställas av
svenska konsultföretag. Också i dessa fall sker utannonsering på Sidas hemsida. Ansökan
ska skickas till Sida eller till konsultföretaget, enligt anvisningar i respektive annons. Inför
utresan ger Sida en obligatorisk förberedelsekurs på fem dagar.

Kontaktinfo
• Adress: Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sveavägen 20,

105 25 Stockholm.
• Telefon: 08-698 50 00 (vxl) Fax: 08-20 88 64.
• E-post: info@sida.se
• Internet: www.sida.se



73

Övriga praktikprogram

Övriga
praktikprogram
Praktikmöjligheter genom enskilda organisationer
Ett stort antal organisationer erbjuder olika möjligheter till internationella erfarenheter –
praktik, utbytesprogram, volontäruppdrag eller biståndsarbetartjänster. För ansöknings-
och anställningsvillkor bör den intresserade vända sig direkt till berörd organisation

Centrum för internationellt ungdomsutbyte (CIU)
CIU administrerar två utbytesprogram, dels Sweden World Youth (17 till 23 år), dels
Youth Partners in Development (21–26 år).

Kontaktinfo
• Adress Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte Kungsgatan 74

111 22 Stockholm
• Tel 08-20 19 80 Fax: 08-20 35 30
• E-post info@ciu.org
• Internet www.ciu.org eller www.MyTellus.com

Forum Syd
Enskilda organisationers biståndssamverkan Forum Syd är en samverkansorganisation
med 150 medlemsorganisationer. Forum Syd rekryterar biståndsarbetare med yrkesut-
bildning och flerårig yrkeserfarenhet. Forum Syd har också ett ungdomsutbyte mellan
Sverige och Zimbabwe för organisationsaktiva mellan 18–25 år. Utbytet är ett två måna-
der långt program, samt förberedelser. Dessutom är det tänkt att deltagarna ska ha nå-
gon form av utåtriktat informationsarbete när de kommer tillbaka.

Kontaktinfo
• Adress Forum Syd Box 15407, Katarinavägen 20,

SE-104 65 Stockholm, Sverige
• Telefon 08-506 370 00. Fax  08-506 370 99
• E-post forum.syd@forumsyd.se
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FUF
Föreningen för utvecklingsfrågor, FUF, förmedlar praktikplatser till universitetsstuderan-
de. Praktikplatserna är på arbets-platser inriktade på biståndsverksamhet och u-landsin-
formation. Några av platserna är på enskilda organisationer i Europa.

Kontaktinfo
• Adress Föreningen för Utvecklingsfrågor, Tegelviksgatan 40,

116 41 Stockholm.
• Tel 08-643 42 75.
• E-post fuf@algonet.se
• Internet www.algonet.se/~fuf

IM
IM, Individuell Människohjälp, är en svensk biståndsorganisation som arbetar med ut-
bildning, sysselsättning och vård i ett 20-tal länder.

Kontaktinfo
• Adress IM, Spolegatan 12 B, Box 45, 221 00 Lund.
• Tel 046-32 99 30. Fax: 046-15 83 09.
• E-post individuell@manniskohjalp.se
• Internet www.manniskohjalp.se

IAL
Internationella arbetslag, IAL, anordnar volontärprogram där volontärer från olika län-
der arbetar i grupper om tio till femton personer. Arbetet är oftast praktiskt inriktat. Nedre
åldersgräns är 18 år. Medlemskap i IAL är ett villkor för ansökan.

Kontaktinfo
• Adress Internationella arbetslag, Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40,

116 41 Stockholm.
• Telefon 08-643 08 89. Fax: 08-641 81 88.
• E-post ial@algonet.se
• Internet www.ial.nu
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Internationella programkontoret
Internationella programkontoret) är en myndighet som lyder under utbildningsdeparte-
mentet. Myndighetens mål är att människor med olika bakgrund ska få möjlighet att utby-
ta kunskaper och erfarenheter över nationsgränserna. Internationella programkontoret
administrerar EU:s stora utbildningsprogram, Sokrates, och programmet för yrkesutbild-
ning och kompetensutveckling, Leonardo da Vinci. Inom båda programmen ryms ett antal
delområden. Utöver EU-programmen handläggs även program som vänder sig till både
utvecklingsländer (t.ex. Linnaeus-Palme och MFS), och till hela världen (t.ex. IAESTE,
Sidas resestipendium och Internationella programkontorets skolstipendier). På Internatio-
nella program-kontorets webbplats finns information om bland annat ansökningstid, kon-
taktperson och ansökningshandlingar.

Kontaktinfo
• Adress Internationella programkontoret, Box 22007, 104 22 Stockholm.
• Telefon 08-453 72 00. För beställning av blankett: 08-453 72 23.
• Internet www.programkontoret.se

Peace Quest
Peace Quest är en fredsorganisation som anordnar utbytes- och volontärverksamhet,
bland annat i Bosnien, Kroatien, Makedonien, Kosovo, Vitryssland och Moldavien.

Kontaktinfo
• Adress Peace Quest, Lundagatan 56, 117 27 Stockholm.
• Telefon 08-669 75 20. Fax: 08-84 90 16.
• E-post info@peacequest.se
• Internet www.peacequest.se

Röda Korsets Ungdomsförbund
Röda Korsets Ungdomsförbund genomför ett sex månader långt utbytesprogram för akti-
va medlemmar. Det är uppdelat på tre månader utomlands och tre månaders värdskap i
Sverige.

Kontaktinfo
• Adress Röda Korsets Ungdomsförbund, Box 62 39, 102 34, Stockholm.
• Telefon 08-457 75 72.
• E-post info@rkuf.se

             Övriga praktikprogram
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FIN
Folkhögskolornas informationstjänst, FIN, ger information och studievägledning om folk-
högskolestudier. FIN är en del av Folkbildningsrådet och har samlad information om Sve-
riges alla 147 folkhögskolor.

Kontaktinfo
• Adress Folkhögskolans informationstjänst, Västmannagatan 1, 3 tr,

Box 740, 101 35 Stockholm.
• Telefon 08-796 00 50. Fax: 08-21 88 26.
• E-post fin@folkbildning.se
• Internet www.fin.fhs.se

Kyrkan
Större kyrkliga samfund har volontärprogram. För mer information – kontakta det sam-
fund där du är medlem.
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STIPENDIER
Sidas resestipendium
Sidas resestipendium för praktik och utbildningstjänstgöring vid internationella organisa-
tioner kan sökas för obetald praktik inom FN-organisationer, EU-organ eller undantagsvis
andra större internationella organisationer/NGO:s. Sökanden ska vara antagen till en
praktikplats som är minst två månader lång och stipendiet måste sökas före praktikens
start. Underskrivet antagningsbevis från mottagande organisation skall bifogas. Informa-
tion om övriga villkor och ansökningsblankett kan hämtas från Internationella program-
kontorets hemsida eller beställas via telefon.

Kontaktinfo
• Adress Internationella programkontoret, Box 22007, 104 22 Stockholm.
• Telefon 08-453 72 00. För beställning av blankett: 08-453 72 23.
• Internet www.programkontoret.se

Minor Field Studies (MFS)
– ett program för mindre fältstudier
MFS finansieras av Sida och administreras av Internationella Programkontoret. Det vän-
der sig till studenter på högskolan med ett internationellt intresse som vill samla material
till sitt examensarbete eller motsvarande, på C- eller D-nivå, genom en fältstudie under
minst 2 månaders vistelse i ett utvecklingsland. Studien skall vara relaterad till utvecklings-
processen. Aktuella värdländer är, med vissa undantag, de som enligt OECD bedöms som
utvecklingsländer. En fullständig förteckning finns på Internationella programkontorets
webbplats. Ansökan går genom en av de 80-talet institutioner, eller i vissa fall internatio-
nella enheter, inom det svenska högskoleväsendet som handlägger programmet. Dessa
svarar även för information om hur man söker, urval av sökande, godkännande av ämne,
studieupplägg och reseadministration. För allmän information om programmet kan du
kontakta Internationella programkontoret.

Kontaktinfo
• Adress Internationella programkontoret, Box 22007, 104 22 Stockholm.
• Telefon 08-453 72 00.
• Internet www.programkontoret.se

             Övriga praktikprogram
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Stipendiemöjligheter

Interpraktik
Interpraktik är ett arbetsmarknadspolitiskt program som Internationella programkontoret
administrerar. Interpraktik-stipendiet ger ungdomar som riskerar långtidsarbetslöshet en
möjlighet att praktisera utomlands under högst sex månader och där förvärva värdefull
arbetslivserfarenhet. Ambitionen är att ungdomar som fullgjort praktiken ska få sysselsätt-
ning i form av arbete eller studier. Stipendiet ger ersättning för resa, försäkring och uppe-
hälle. Information om övriga villkor och ansökningsblankett kan hämtas från Internatio-
nella programkontorets hemsida.

Kontaktinfo
• Adress Internationella programkontoret, Box 22007, 104 22 Stockholm.
• Telefon 08-453 72 00.
• E-post  interpraktik@programkontoret.se
• Internet www.programkontoret.se

Svenska institutet
Svenska Institutet (SI) är en statlig myndighet med uppgift att sprida information om
Sverige i utlandet och svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning forskning
och övrigt samhällsliv. SI har ett stort antal stipendieprogram. Information om dessa finns
i stipendiedatabasen på SI hemsida. På hemsidan kan du även hämta SI stipendiekatalog.

Kontaktinfo
• Adress Sverigehuset, Hamngatan/Kungsträdgården, Stockholm,

Box 7434, 10391 Stockholm.
• Telefon 08-789 20 00. Fax: 08-20 72 48.
• E-post si@si.se (Utlandsstipendier: stip@si.se)
• Internet www.si.se

Centrum för internationellt ungdomsutbyte (CIU)
CIU ger ut boken MyTellus.pocket som är en sammanställning av olika möjligheter som
finns för ungdomar till internationellt utbyte (praktik, volontärtjänster, utbytesprogram,
etc.) CIU har också skapat en sajt på nätet, mytellus.com, med information om arbets-
och studiemöjligheter utomlands. Där finns bland annat en förteckning över stipendier
som är sökbara för utlandsvistelser.

Kontaktinfo
• Adress Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte, Kungsgatan 74,

111 22 Stockholm.
• Telefon 08-20 19 80. Fax: 08-20 35 30.
• E-post info@ciu.org
• Internet ww.ciu.org eller www.mytellus.com
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Skandinavisk stipendieinformation
Skandinavisk Stipendieinformation utför databassökningar och ger ut stipendieguiden.

Kontaktinfo
• Adress Skandinavisk stipendieinformation, Box 5084, 200 71 Malmö.
• Telefon  040-26 28 58.
• E-post malmo@stipendieinfo.se
• Hemsida www.stipendieinfo.se

Stöd och stipendier AB (SOSAB)
SOSAB delar tre gånger årligen ut stipendier och bidrag på upp till 4000 kronor till bland
annat studerande. SOSAB ger också handledning i hur man söker stipendium och hjälper
studenter att hitta stipendier ur deras världsomspännande databas. Ett utdrag ur
SOSAB:s databas, Stora Fondboken, finns att tillgå kostnadsfritt på flera större bibliotek och
universitet. Den kan även beställas direkt från SOSAB.

Kontaktinfo
• Adress Stöd och stipendier AB, Ektorpsvägen 4, 131 47 Nacka.
• Telefon 08-716 25 00. Fax: 08-716 25 32.
• E-post lars@sosab.se
• Internet www.sosab.se

Syoguiden
Syoguiden är ett utmärkt ställe att börja på om man är intresserad av att söka stipendier.

Kontaktinfo
• Internet www.syoguiden.com/stipindex.html

Universitetsstipendium
Flera av de svenska universitetens hemsidor har bra sammanställningar av stipendier och
stiftelser samt länkar till dessa. En sådan finns på Stockholms universitets studentbyrås hem-
sida. Där finns även länkar till andra svenska universitets stipendiesidor. Vid de flesta univer-
sitet finns dessutom ett internationellt kansli som förmedlar stipendium för sina studenter.

Kontaktinfo
• Internet www.sb.su.se/stipendier/lankar.html

             Stipendiemöjligheter
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Stipendielitteratur
Frii: Alla dessa fonder och stiftelser (Lehmanns förlag)
Kulturfonder i Sverige (Norstedts förlag)
Higher Education in the European Community (EU)
Student Handbook (Europarådet)
Study Abroad (Unesco)
Arbete utomlands – en handbok (PKT-Tjänstemannakartellen)

Raoul Wallenberg-institutet
Som ett led i att utveckla den svenska resursbasen för utvecklingssamarbete inom bland
annat demokrati erbjuder Raoul Wallenberg-institutet, med finansiering från Sida, stipen-
dier för sex månaders praktiktjänstgöring vid internationella organisationers fältkontor,
baserade i utvecklingsländer. Stipendier kan också erbjudas för tjänstgöring vid interna-
tionella, regionala och lokala frivilligorganisationer samt akademiska institut med vilka
Raoul Wallenberg-institutet bedriver samarbete - under förutsättning att dessa är basera-
de i länder som ingår i det svenska utvecklingssamarbetet. Två stipendier utlyses årligen
och summan uppgår till 60000 kronor. Även resekostnader täcks av Raoul Wallenberg-in-
stitutet. Vidare utlyses årligen två stipendier för personer från utvecklingsländer som ge-
nomgått Raoul Wallenbergs master-utbildning i mänskliga rättigheter. Dessa stipendier
avser praktiktjänstgöring vid internationell organisation i Genève. Stipendiet ligger på
66 000 kronor plus resekostnader.

Kontaktinfo
• Adress Raoul Wallenberg-institutet, Box 1155, 221 05 Lund.
• Telefon 046-222 12 06 eller 046-222 12 00 (vxl). Fax: 046-222 12 22.
• E-post mikael.johansson@rwi.lu.se eller secretariat@rwi.lu.se
• Internet www.rwi.lu.se

Ungdomspraktikbidrag till enskilda organisationer
En svensk enskild organisation kan ansöka om bidrag från Sida för ungdomspraktik. Det
sker som en form av utvecklings-samarbete mellan enskilda organisationer i Sverige och ut-
vecklingsländer. Syftet är att ge svenska ungdomar en kortare erfarenhet av att arbeta i ut-
vecklingsländer inom en lokal enskild organisations verksamhet. Det ska finnas efterfrågan
hos den lokala organisationen och ett etablerat samarbete med en svensk organisation. Dess-
utom förväntas praktikanterna medverka till att intresset för och kunskapen om utvecklings-
frågor i Sverige ökar. Sökande måste vara mellan 18 och 30 år. Inga formella yrkeskrav ställs,
men praktikanten bör ha ett intresse för utvecklingsfrågor. Kontraktstiden kan vara från tre
till tolv månader. Alla praktikanter ska genomgå en förberedelseutbildning i Sverige.

Kontaktinfo
• Adress Forum Syd, Katarinavägen 20, Box 15407, 104 65 Stockholm.
• Telefon 08-506 370 00. Fax: 08-506 370 99.
• E-post forum.syd@forumsyd.se
• Internet www.forumsyd.se

Stipendiemöjligheter



Relevanta länkar
Arbetsförmedlingen
platsbanken.ams.se/data/utland.html
(Länkar till jobb inom internationella organisationer.)

FN:s nordiska informationskontor (UNIC)
www.un.dk

Svenska FN-förbundet
www.sfn.se

Högskoleverket
www.hsv.se

Naric – värdering av utländsk högskoleutbildning
www.hsv.se/verksamhet/internationellt/naric/databas/

Information om TOEFL-test
www.toefl.org

Svenska institutet
www.si.se

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
www.sida.se

Utrikesdepartementet
www.ud.org



STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT
UTVECKLINGSSAMARBETE

S-105 25 Stockholm
Tel: 08-698 50 00. Fax: 08-20 88 64

www.sida.se
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