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Frivilligt arbejde og praktikophold med 
Jura & Menneskerettigheder

Vores projekter inden for Jura & Menneskerettigheder 
er for frivillige, som ønsker at prøve kræfter med jura, for 
jurastuderende, og for færdiguddannede jurister.

På nogle af vores projekter inden for Jura & 
Menneskerettigheder behøver du ingen uddannelse eller 
erfaring for at deltage. Disse projekter er derfor en oplagt 
mulighed for dig for at finde ud om du ønsker en karriere inden 
for dette område.

På visse af vores projekter skal du have gennemført nogle 
års studier for at kunne deltage. Kontakt en af vores danske 
rådgivere for at høre mere on netop dine muligheder.

Uanset hvilket projekt du ønsker at arbejde på, er det vigtigt 
at du har gode engelskkundskaber, at du er engageret og 
indstillet på hårdt arbejde. Alle vores projekter indenfor jura og 
menneskerettigheder er krævende og skal tages seriøst.

Det er en god idé at kontakte vores danske kontor for at få 
rådgivning om dine muligheder.

Lande med projekter 
inden for Jura & 
Menneskerettigheder 

•	 Argentina
•	 Cambodja
•	 Ghana
•	 Jamaica
•	 Kina
•	 Marokko	(fransk	

eller arabisk)

•	 Mongoliet
•	 Senegal
•	 Sydafrika
•	 Tanzania
•	 Togo

Typiske arbejdsopgaver 
inden for Jura

•	 Forretningslovgivning,	
•	 Fusioner	eller	opkøb,
•	 Skattelovgivning,
•	 Kontraktlovgivning,
•	 Lovgivning	inden	for	fast	ejendom,
•	 Arbejdsmarkedslovgivning.
•	 Civile,	økonomiske	og	sociale	

rettigheder	for	udsatte	grupper
•	 Udarbejdelse	af	research	rapporter,
•	 Konsultationer	med	klienter,
•	 Sagsbehandling,

Typiske arbejdsopgaver inden for Menneskerettigheder

•	 Oplysningsarbejde	og	informationskampagner	i	
lokalsamfundet,

•	 Uddannelse/oplysning	af	ofre	for	krænkelse	af	
menneskerettigheder,

•	 Uddannelse/oplysning	af	lovovertrædere,
•	 Monitorering	af	menneskerettighederne,
•	 Støtte	til	lokale	menneskerettighedsorganisationer,
•	 Research	om	aktuelle	menneskerettigheds	

problematikker,	
•	 Kommunikationsopgaver	som	oversættelse	af	

pressemeddelelser,	
•	 Fundraising	og	netværk,

•	 Opstart	af	nye	menneskerettighedsprojekter,
•	 Konfliktløsning,
•	 Udarbejdelse	af	informationsmateriale,
•	 Afholdelse	af	workshops	i	lokalsamfund,
•	 Mulighed	for	at	observere	retsprocedurer,
•	 Deltagelse	i	komitearbejde,
•	 Børns	rettigheder,
•	 Kvinders	rettigheder,
•	 Forhold	for	indsatte	i	fængsler,
•	 Politiets	ansvarlighed,
•	 Gennemsigtighed	ved	demokratiske	valg,
•	 Udførelse	af	træningsprogrammer.

Du	bør	være	opmærksom	på,	at	i	enkelte	lande	er	det	et	krav	at	have	
gode	spansk-	eller	franskkundskaber.	I	enkelte	lande	er	det	krav	at	have	
gennemført	x	års	uddannelse.

For mere 
information: /ProjectsAbroadDKTelefon: +45 42409020

www.projects-abroad.dk
info@projects-abroad.dk
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Hvor de fleste på mit studie enten valgte at tage på 
udvekslingsophold på diverse universiteter i og uden 
for Europa, eller tog på praktikophold hos danske 
ambassader i udlandet, så havde jeg lyst til at prøve 
noget der, ikke havde noget at gøre med almindeligt 
kontorarbejde eller yderligere teoretisk uddannelse.

Jeg har altid interesseret mig rigtig meget for 
menneskerettigheder, men havde ikke før sent i min 
uddannelse haft nogle kursusfag, der vedrørte emnet. 
Jeg gik derfor ind på nettet og forsøgte at søge efter 
emner på Google så som jurister uden grænser og 
fandt hurtigt Projects Abroads hjemmeside, hvor de 
havde forskellige menneskerettighedsprojekter rundt 
omkring i verden.

Jeg valgte Tanzania dels fordi, jeg rigtig gerne ville 
opleve Afrika og dels fordi netop dette projekt var 
noget, der interesserede mig rigtig meget. Nemlig 
kvinders rettigheder, nærmere betegnet maasai-enkers 
ejendoms- og arverettigheder.

Siden jeg startede på jura ved Københavns Universitet 
haft diverse studiejobs, som jeg rent praktisk har haft 
kæmpe stor gavn af. Men at komme til Tanzania og at 
arbejde med menneskerettigheder dernede var noget, 
der virkelig åbnede op for en ny verden for mig og mit 
syn på praktisk erfaring.

Jeg kom til at arbejde hos Inherit Your Rights i Arusha, 
en menneskerettighedsorganisation, der primært 
beskæftiger sig med maasai-enker og deres ejendoms- 
og arverettigheder.

Mit arbejde som frivillig omfattede bl.a. at få klarlagt 
rammerne omkring det tanzanianske retssystem, og 
herfra at udarbejde juridiske dokumenter, som skulle 
bruges både til undervisning og til at få klarlagt hver 
enkelt kvindes retsstilling i forbindelse med tvister 
omkring arve- og/eller ejendomssager.

Jeg var her med til at udarbejde pjecer, indlæg 
til den lokale radiostation, interviews med både 
maasaikvinder og advokater ved det lokale 
retshjælpskontor. Desuden var jeg også med ude i 
de forskellige landsbyer, hvor vi holdt foredrag og 
underviste maasaienker omkring deres retstilling i 
henhold til tanzaniansk lovgivning.

Vi, min gruppe på 4 andre piger og mig på daværende 
tidspunkt, fik også mulighed for at besøge the Arusha 
High Court, hvor vi på et tidspunkt også fik lov til at 
overvære domsafsigelse i en mordsag.

Mens størstedelen af mit arbejde i det store hele 
omfattede juridisk arbejde, så var jeg også med til at 
lede Inherit Your Rights mikrofinans projekt, hvor vi 
sammen med enkerne fra de forskellige landsbyer, 
lavede kort, som skulle sælges på hoteller og butikker 
rundt omkring Arusha.

Hele profitten af dette arbejde gik til enkerne. Man 
kunne klart se, at dette var noget, som enkerne fik 
glæde af. Det var som at starte en forretning, og de 
kunne se kvaliteten i deres arbejde afspejles i den 
”løn” vi udbetalte dem.

I perioden jeg var hos Inherit Your Rights, januar til 
maj 2013, fik vi også indsamlet så mange penge til 
vores ”Fellowship Programme”, at vi kunne ansætte 2 
tanzanianske bachelorer i jura, som efter 1 års arbejde 
med Inherit Your Rights vil blive sendt til Dar Es 
Salam for at tage deres kandidatuddannelse.

Dette er et stort fremskridt for organisationen, som så 
er med til at uddanne advokater, hvilket er stor mangel 
på i Arusha – især indenfor retshjælpsområdet.

En frivillig jurastuderendes beretning…  
– af Rannva Næss
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Min tid på en retshjælpsklinik i Cape Town  
– af Regina Andersen, Sydafrika

Da jeg studerer statskundskab besluttede jeg mig for 
at vælge et projekt, der relaterede til mit studie og 
endte derfor med business og international udvikling. 
At det lige blev Vietnam var en tilfældighed, men en 
tilfældighed jeg har været rigtig glad for siden.

Da jeg kom til Vietnam anede jeg intet om landet 
eller de opgaver jeg skulle udføre. Jeg havde prøvet 
at skype med dem jeg skulle arbejde for, men 
forbindelsen havde været så dårlig, at jeg ikke rigtigt 
kunne få noget ud af samtalen.

Det viste sig, at den organisation jeg skulle arbejde 
for hed SCDI (Supporting Community Development 
Initiatives) og arbejdede med udsatte grupper. Mine 
opgaver kom til at bestå af research om prostituerede 
i Vietnam, lovene omkring prostitution og børn af 
prostituerede generelt. Alt dette skulle bruges til at 
se om det var basis for et nyt projekt til fordel for 
prostituerede i Vietnam. Udover dette skulle jeg 
også undervise engelsk for de ansatte, der arbejdede 
med HIV/AIDS patienter på et hospital og som var 
samarbejdspartner med SCDI.

SCDI fungerer som en stor familie med omkring 30 
ansatte. Mens jeg var der var vi cirka 2-3 frivillige ad 
gangen og vi arbejdede for det meste på forskellige 
projekter. Kun nogle af medarbejderne talte godt 
engelsk og det kunne være svært at kommunikere 
med dem, men mange af dem var unge og de var alle 
rigtigt søde og imødekommende og man blev hurtigt 
en del af familien.

Det at undervise var jeg lidt nervøs for, da jeg ikke 
følte mig helt sikker på alle de grammatiske regler og 
sådan. Men den gruppe jeg underviste, som bestod af 
cirka 5 læger og sygeplejersker, var utroligt venlige og 
jeg blev inviteret på kaffe og hjem til dem ofte. Det var 
faktisk også de 5 mennesker, som jeg fik det bedste 
forhold til og især Minh, som var hende, der stod for 
det administrative på hospitalet, fik jeg et rigtig godt 
forhold til og besøgte hendes familie to gange.

Også udenfor arbejdet var Vietnam en fantastisk 
oplevelse. Alle de frivillige fra Projects Abroad boede 
sammen i tre huse og det føltes nærmest som en stor 
familie. Jeg var heldig at få en roommate, som skulle 
være der i samme periode som mig og som jeg kom 
rigtig godt ud af det med.

I weekenderne rejste vi rundt eller blev i Hanoi. Vi 
besøgte både Sapa, Ha Long Bay og nogle af verdens 
smukkeste grotter. Derudover havde vi to uger, hvor 
vi rejste til den sydlige del af Vietnam. Der er masser 
af smukke og spændende steder i Vietnam og alle 
menneskerne er utrolig venlige.

Jeg var også heldig at være der under det 
vietnamesiske nytår, hvilket gjorde at vi fik lov til 
at opleve en ægte folkefest med fyrværkeri og fest i 
Hanois gader.

Jeg vil klart anbefale Vietnam og især projektet 
business og international udvikling til andre, da både 
landet, menneskerne og projektet er spændende og en 
oplevelse for livet.

For mig har mit ophold hos Inherit Your Rights 
gennem Projects Abroad været en af de største 
oplevelser i mit liv, som jeg sætter stor pris på. Og jeg 
har allerede planer nu om, at tage af sted igen. Man 
bliver fuldstændig grebet af menneskene, kulturen, 
naturen og miljøet.

Tanzania er et af de største og smukkeste lande man 
kan forestille sig. Det er svært at beskrive med ord, da 
det helt klart skal opleves på sin egen krop.


