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Mit praktikophold i den multilaterale afdeling ved ambassaden i Rom har givet mig et unikt
indblik i den diplomatiske verden, samt Danmarks position og arbejde i FN-systemet, særligt ift.
international udvikling og humanitære problemstillinger. Jeg har haft muligheden for at tilegne
mig praktisk erfaring og blive klogere på mine kompetencer og fremtidsmuligheder, hvilket for
mig var det primære formål med opholdet.
At være multilateral praktikant i Danmarks Ambassade i Rom
Som praktikant i den multilaterale afdeling kommer man rundt om en lang række forskellige
arbejdsopgaver. Man vil deltage i møder, bestyrelsesmøder og briefinger i de tre Rom-baseret
FN institutioner, samt diverse bilaterale- nordiske- og EU-møder. Det er en unik mulighed for at
få et indblik i Danmarks samarbejde med FN, særligt ift. fødevarekriser, humanitær assistance
og udviklingsrelaterede spørgsmål. Man vil bl.a. være ansvarlig for notat- og referatskrivning
under diverse møder, samt at deltage i udarbejdelsen af indberetninger til Udenrigsministeriet i
København. På den måde fungerer ambassaden i praksis som Udenrigsministeriets øjne og ører,
således at de rette medarbejdere og afdelinger er opdateret og velvidende om diverse tendenser
og problemstillinger i de Rom-baserede FN institutioner.
I Rom ligger de fødevarerelaterede FN-institutioner; Verdens Fødevareprogram (WFP), FN’s
Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) og Den Internationale Fond for Landbrugsudvikling
(IFAD). Komiteen for Verdens Fødevaresikkerhed (CFS) arbejder her. I øvrigt forbereder FN og
medlemslandene et FN-topmøde om transformation af fødevaresystemer i 2021. Som praktikant
vil man primært beskæftige sig med WFP - verdens største humanitære organisation - som er
den første internationale organisation, der kommer på banen, når fødevarekriser bryder ud rundt
omkring i verden. Af den grund vil man også få et indblik i konkrete problemer ifm.
fødevareusikkerhed i bl.a. Afghanistan, Afrikas Horn, Sahel, Syrien og Yemen.
Hvorfor Rom?
Rom er en mellemstor ambassade, men den multilaterale afdeling er relativt lille, hvilket
resulterer i gode muligheder for større ansvar og deltagelse i det daglige arbejde. Jeg søgte
specifikt i Rom, da jeg har en særinteresse i humanitære problemstillinger og international
udvikling. Fødevareusikkerhed går hånd i hånd med konflikt, klimaforandringer og migration, så
man kommer rundt om hele paletten og rejser hjem med en betydelig større viden end da man
tog afsted. Rom adskiller sig også fra f.eks. New York eller Genève, da man her har mulighed
for at suge såvel multilateral som bilateral erfaring til sig.
Dertil skal man ikke undervurdere, at man bor i en fanstatisk smuk by med masser af kultur og
historie. Rom er et åbent museum og man kan bruge hele sit liv på at udforske byen, men man
vil stadigt kun nå det halve. Dertil ligger byen centralt i Italien, med gode muligheder for at rejse
både syd- og nordpå. Som multilateral praktikant vil man endvidere socialisere med andre
praktikanter fra hele verdenen, som typisk danner et lille ex-pat samfund, til både sociale og
faglige formål.

Gåde råd
Det er altid en god idé at målrette din ansøgning og særligt fokusere på hvad du kan bidrage
med. Gør det klart hvad du brænder for, og hvad din motivation er for at arbejde på netop denne
ambassade, i netop denne afdeling. Vær ikke bange for at tage initiativ til nye opgaver. Spørg
hvis du er i tvivl, men forbered dig altid så godt som muligt. Ikke kun fra møde til møde og fra
dag til dag, men også inden praktikopholdet starter. Brug dine net-working kompetencer og hold
alle døre åbne for fremtidige muligheder – drømmejobbet gemmer sig måske lige rundt om
hjørnet.

