6 måneder med globalt udsyn

Ivalo & Minik Fondens legat til mit seks måneder lange praktikophold på den danske
ambassade i Bangladesh var en uundværlig støtte til en stor oplevelse. Praktikopholdet i
udlandet var en vigtig del af min uddannelse, da den gav mig et globalt perspektiv på den
teoretiske viden, som jeg havde tilegnet mig på mit studium.
I januar 2015 tog jeg til hovedstaden i Bangladesh, Dhaka. Her skulle jeg sammen med 3 andre
studerende være praktikanter på den danske ambassade. Dhaka er på papiret den diametrale
modsætning til Grønland. Det er varmt, fugtigt, fattigt og det er et af verdens tættest befolkede
lande! Jeg var meget spændt på hvilke udfordringer, jeg ville møde – både fagligt og kulturelt.
Efter 4 års
universitetsstudier, drømte
jeg om at komme ud og bruge
min teoretiske viden i
praksis, og jeg valgte derfor
at planlægge et
praktikophold i udlandet. Jeg
søgte praktikopholdet
gennem Udenrigsministeriet,
da opgaverne som
kommunikationspraktikant
på en ambassade var i tråd
med, hvad jeg drømte om at
beskæftige mig med efter
studiet.
Ambassaden i Bangladesh gav også mulighed for at afprøve min viden i et land med en helt
anden kultur og under nogle andre forhold, end man oplever i Grønland eller Danmark.
Undervejs i planlægningen blev jeg gjort opmærksom på, at der var flere muligheder for at
finansiere et praktikophold gennem forskellige fonde, herunder Ivalo & Minik Fonden. Dette
var nødvendigt, da jeg ud fra studiekammeraters erfaringer ville komme til at bruge penge på
fx relevante studierejser, vaccinationer og husleje. Som praktikant skulle vi selv arrangere
rejse og bolig, men på grund af sikkerhedskrav havde ambassaden fundet en lejlighed tæt på
ambassaden til os 4 praktikanter. Det var vi meget glade for, da det er vanskeligt at komme
rundt i Dhaka, hvor mange af vores kollegaer brugte op mod 3 timer i transport hver vej.
Som kommunikationspraktikant på ambassaden havde jeg ansvar ambassadens
kommunikation – både internt og eksternt. Det betød, at jeg brugte meget af min arbejdstid på
at redigere hjemmesider, skrive pressemeddelelser og udvikle kommunikationen. En af mine

opgaver var blandt andet at arbejde med, hvordan ambassaden kommunikerede på digitale
medier. Facebook og andre sociale medier er eksploderet i Bangladesh, hvor en stor del af
befolkningen har adgang til internettet gennem deres telefon. Samtidig er sociale medier også
blevet et fokus, for det er en de måder, man har mulighed for at kommunikere direkte med
den lokale befolkning.
Den danske ambassade betjener hele Rigsfællesskabet i udlandet. Derfor kan man oplevet at
blive spurgt om alt på Facebook - fra det færøske grindedrab til, hvorfor Århusianer cykler på
arbejdet. Derfor var der en stor interesse for Grønland og Færøerne blandt mine lokale
kollegaer på ambassaden. I løbet af min praktiktid gennemgik ambassaden en stor renovering,
da den gamle bygning ikke var jordskælvssikret. Som et led i den nye ambassade blev der sat
et tapet op, der forestillede alle delene af Rigsfællesskabet. Mange af mine bangladeshiske
kollegaer på ambassaden blev meget overraskede over at kunne se, hvor stort Grønland var i
sammenligning med Danmark og Færøerne. De var meget interesserede i at lære om
Grønland, og var meget fascinerede af tanken om det grønlandske sprog. Bangladeshere har
kæmpet for retten til deres sprog, og de ligger derfor stor vægt på at bevare og ære lokale
sprog. Under mit ophold i Bangladesh, fik jeg også mulighed for at tage på ture rundt i landet,
hvilket gav et indblik i kulturen, som jeg ikke havde fået ved kun at befinde mig i storbyen
Dhaka.
Takket være legatet fra Ivalo & Minik Fonden har jeg kunnet fokusere på det faglige udbytte
og mødet med en ny kultur. Legatet gav mig muligheden for at rejse ud, og gennem et
praktikophold, at omsætte teoretisk viden til faglighed, hvilket jeg har været meget taknemlig
for i mit videre arbejdsliv.

