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VFSN har sedan 2001 organiserat praktik, 
där ett antal ungdomar mellan 20-30 år 
praktiserar i Nicaragua. Praktiken pågår i tio 
månader varav praktikanterna spenderar sju 
månader i Nicaragua. Tidigare år har vi haft 
praktikanter inom områdena förnybar ener-
gi, idrott och sömnad. För 2009-2010 har vi 
ansökt om medel för att fyra ungdomar ska 
praktisera med förnybar energi hos 
organisationen Asociacion Fenix (AsoFenix). 

AsoFenix är en ideell organisation som 
arbetar för ökad välfärd i nicaraguanska 
samhällen genom spridning, utveckling, 
användande och tillvaratagande av förnybara 
energiresurser. De har som mål att skydda 
miljön, utveckla projekt inom förnybar 
energi och prioritera utvecklingsprojekt i de 
fattigaste byarna. Uppgifter som praktikan-
terna deltar i kan vara till exempel att kart-
lägga behov, göra underhåll på befintliga 
solpaneler och installera nya, bygga sol-
ugnar, mindre vattenkraftverk och biogas-
aggregat tillsammans med bybefolkningen.  

 

 

En viktig del i praktiken är att bo hemma 
hos familjer på landsbygden. Praktikanterna 
får därigenom närmare kontakt med 
människorna på orten och djupare förståelse 
för hur vardagen kan se ut för nicaraguanska 
familjer. Även jämställdhet är en viktig del i 
praktiken. 

Före utresa till Nicaragua får praktikanterna 
utbildning och information om bland annat 
utvecklingssamarbete, förnybar energi och 
genus. Efter hemkomst genomför praktikan-
terna ett informationsarbete under en dryg 
månad där de berättar om praktiken, sprider 
kunskap om och inspirerar till engagemang 
för globala rättvise- och utvecklingsfrågor. 
 
En tanke med praktiken är att nå främst 
sådana grupper i Sverige som exempelvis 
sällan deltar i biståndsdebatten eller inte 
verkar aktivt i någon organisation för global 
utveckling. Detta för att få en större 
ungdomsbredd på engagemanget för fred, 
demokrati, jämställdhet och utveckling. 
 

 
Låter detta intressant? Är du en praktisk person mellan 20-30 år med kunskaper om 
och/eller intresse för förnybar energi? Har du baskunskaper i spanska och är 
intresserad av att bo med en familj på den nicaraguanska landsbygden i sju månader? 
Kolla då in www.vfsn.se/ungdomspraktik för mer information eller kontakta oss på 
ungdomspraktik@yahoo.se! 
 
VFSNs ungdomspraktikgrupp 
 

VFSN:s ungdomspraktik 2009 - 2010 

Rekryteringsstart:        November 2008  
Sista ansökningsdag: 1 februari 2009 
Förberedelserna pågår under sommaren 2009 
Avresa till Nicaragua beräknas till slutet av augusti 2009 
Hemresan i mars 2010 
Informationsarbetet genomförs under april-maj 2010  
Resa, vaccinationer, kost, logi, mm bekostas av VFSN 
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