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Hvorfor praktik i udenrigstjenesten? Lærerig udfordring og relevante erfaringer
Dansk udenrigspolitik, diplomati og internationalt samarbejde er emner, der altid har optaget mig,
og som jeg gennem hele mit uddannelsesforløb har forsøgt at specialisere mig i. Mit praktikophold i
den politisk-økonomiske afdeling på ambassaden i Rom har i den henseende været en ideel
mulighed for at opnå brugbare erfaringer med arbejdet og tilværelsen i den danske udenrigstjeneste.
Forløbet har på bedste vis suppleret min faglige og teoretiske uddannelse. Dette gennem et bredt
indblik i adskillige af udenrigstjenesten forskellige arbejdsområder og i form af arbejdsopgaver
såsom politiske og økonomiske indberetninger til Udenrigsministeriet og andre ministerier, der
omhandler italienske holdninger til specifikke politiske spørgsmål med interesse for Danmark og
EU mere generelt.
Hvorfor Italien?
Ambassaden i Rom er kendetegnet ved at være en mellemstor ambassade i én af de seks oprindelige
EU-medlemsstater og eurozonens tredjestørste økonomi. Dette betyder på den ene side, at man
kommer til et land, der indtager en central plads på den europæiske politiske scene. Ikke mindst i
disse tider hvor opmærksomheden i EU er rettet mod spørgsmål som genopretningsplanen,
migration og grøn omstilling, hvor Italien på forskellige måder spiller en afgørende rolle. På den
anden side er det ensbetydende med, at man bliver opfattet som en ligeværdig kollega, der får tildelt
betydeligt ansvar. Samtidig kan man se frem til at blive del af et velfungerende team af dygtige,
hjælpsomme og sympatiske kolleger, som man i høj grad kan trække på og drage lære af.
Arbejdsdagene er karakteriseret ved stor omskiftelighed og variation i arbejdsopgaverne, idet man
berører flere vigtige politikområder, der kan være afgørende i ens fremtidige karrierevalg.
Opholdet i Rom er dog ikke kun politik og ambassadearbejde; det er også en unik mulighed for, at
bo i en af verdens smukkeste byer, der tilbyder sine fantastiske bygninger, monumenter og historie.
Rom er i sagens natur fortryllende smuk, og kan nemt udforskes og tilbagelægges på gåben. Napoli
og Firenze er blot halvanden time væk, og de omkringliggende bjerge i Lazio og Abruzzo kan nås
på mindre end to timer – godt den samme tid det vil tage at se et af byens hold, Roma eller Lazio,
spille; eller nyde et godt romersk måltid bestående af carbonara, tiramisù og en flaske Valpolicella.
Gode råd til ansøgningen: Reflektér over hvad du kan bidrage med, og tydeliggør at du brænder for
det
Mit overvejende råd er, at man tager stilling til ens egen motivation for at søge stillingen, og hvad
du kan bidrage med i den politisk-økonomiske afdeling. Endvidere vil jeg anbefale, at du forbereder
dig på Italien, italiensk politik og alt det der medfølger.

