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PRAKTIK –  
EN ERFARENHET  
FÖR LIVET

månader, bara ger sig iväg på ett 
annat uppdrag. Ändå fanns där en 
familj som jag kom särskilt nära och 
som jag vet kommer att vara mina 
vänner för livet. 

Vad tror du att du kommer att få 
för jobb när du snart är klar med 
din master?
– Jag har intresserat mig för mänsk-
liga rättigheter ända sedan jag 
som 13-åring skrev en uppsats om 
kvinnor i talibanernas Afghanistan, 
så jag skulle vilja jobba inom det 
området på något sätt. Just migra-
tion känns särskilt aktuellt så helst 
vill jag nog arbeta med antingen 
ensamkommande barn i Sverige eller 
med flyktingar i exempelvis Grek-
land. Men mest av allt skulle jag 
vilja starta en egen organisation som 
hjälper människor i nöd.

Text: Eva Lundgren

ESSICA FILIPSON läser 
masterprogrammet i globala 
studier med migration som 
särskild inriktning. En del av 

utbildningen består av praktik och 
för Jessica, som tidigare arbetat som 
volontär med bland annat ensam-
kommande barn, var det naturligt 
att söka praktik i en flyktingförlägg-
ning. 

– På uppdrag av Rädda barnen 
hade jag redan varit volontär på den 
grekiska ön Leros under februari–
mars, där jag knöt flera kontakter. 

Men jag hade bara hunnit vara hem-
ma en månad när jag fick möjlighet 
att åter praktisera i Grekland. Min 
institution, globala studier, hjälpte 
mig att söka stipendium och så gav 
jag mig iväg.

PRAKTIKEN ARRANGERADES av 
organisationen Lighthouse Relief 
som efter att en volontär hoppat av 
oväntat kunde ta emot ytterligare en 
hjälparbetare. Första veckan arbe-
tade Jessica Filipson i en flyktingför-
läggning nära gränsen till Make-

– Att få jobba som volontär i olika flyktingläger har 
inneburit upplevelser som jag aldrig kommer att 
glömma. Dessutom har jag fått vänner för livet, 
 förklarar Jessica Filipson.

Hennes praktik i Grekland möjliggjordes av ett så 
kallat Erasmusstipendium som den som studerar   
på heltid kan söka.

donien. På morgnarna delade hon 
ut gröt och apelsiner till familjerna 
och eftermiddagarna ägnade hon år 
lägrets många barn.

– FLYKTINGARNA HADE ingenting an-
nat att göra än att stå i kö, antingen 
för att få mat, gå på toaletten eller 
tvätta sina kläder. Ibland blev det 
bråk och särskilt svårt var det att 
behöva säga nej till dem som ville ha 
lite mer bröd eller en extra apelsin. 
Jag kände mig som en dålig män-
niska men om en person får extra 
tilldelning finns det förstås risk att 
alla andra också vill ha det, och vi 
hade inte mer än det vi delade ut.

I samarbete med den holländska 
organisationen Boat Refugee Foun-
dation tillbringade Jessica Filipson 
sedan en vecka i det enorma lägret 
i Idomeni med över 10 000 flyk-
tingar. Men det var när hon kom 
till militärlägret i Katsikas som hon 

fick möjlighet att göra annat än bara 
dela ut förnödenheter.

– Det lägret är mycket bättre or-
ganiserat med fullt av aktiviteter för 
flyktingarna. Där finns ett område 
där kvinnorna kan amma och bada 
sina barn samt förskola och skola. 
Min uppgift var att jobba som 
handledare inom ett så kallat Child 
Friendly Space och leka med barnen 
och se till att de var sysselsatta.

I det lägret stannade Jessica Fi-
lipson i drygt två månader. Och när 
man är på en plats så länge är det 
svårt att inte fästa sig vid de männ-
iskor man dagligen träffar.

– ALLA VOLONTÄRER får lära sig att 
hålla ett visst avstånd och inte bli 
för engagerade. Dels ska vi förstås 
inte favorisera vissa människor 
framför andra. Men särskilt barn 
kan ta skada om de knyter an till 
en person som sedan, efter några 
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INTRESSERAD  
AV PRAKTIK? 
Som student vid Göteborgs universitet 
kan du söka stipendium för praktik 
inom Erasmusprogrammet. Du kan 
praktisera på företag, organisationer 
samt forsknings- och utbildnings-
centrum. Du ansvarar själv för att hitta 
din praktikplats.

Ansökningar för Erasmus praktik-
stipendium hanteras löpande. Det 
inne bär att du kan ansöka om 
stipendiet  under årets alla månader 
med undantag för perioden 1 juli–31 
augusti. Generellt gäller att ansökan 
ska inkomma senast 30 dagar före 
praktikperiodens startdatum. Vid 
semestertider krävs alltså ännu bättre 
planering.

För att vara behörig att ansöka om 
Erasmus praktikstipendium ska du 
bland annat: 
-  vara registrerad heltidsstudent 

vid Göteborgs universitet vid 
ansöknings tillfället. 

- inte samtidigt uppbära annat EU-
stipendium eller finansiering från 
Universitets- och högskolerådet.

-  ha för avsikt att ta ut en examen vid 
GU.

-  ha en överenskommelse om prak-
tik med företag eller organisation 
i ett land som deltar i Erasmus-
programmet.

-  göra en praktik som pågår på heltid i 
2–6 månader, minimum 60 dagar.

-  genomföra praktiken på en och 
samma praktikplats under en 
 sammanhängande period.

Verkar det spännande? Mer informa-
tion finns på http://studentportal.gu.se/
utbytesstudier/.

Alltid aktuellt


