En lille del af det politiske tandhjul
Jeg søgte først og fremmest praktik for at udvikle min faglige profil i en mere politisk retning.
Som praktikant på ambassaden fik jeg fra dag et lov at arbejde med højaktuelle politiske
emner, bl.a. flygtningekrise og sikkerhedspolitik. Helsinki ligger lige rundt om hjørnet fra
København og er måske ikke placeret højt på listen over eksotiske praktik- eller
udvekslingslande hos mange studerende. Noget af det, jeg har fundet vanvittigt interessant, er
dog, at den politiske dagsorden i henholdsvis Danmark og Finland i høj grad ligner hinanden.
Det har været spændende hele tiden at kunne sammenligne danske og finske forhold og
vurdere, hvilke dele af den finske udvikling der er af interesse for de danske myndigheder.
Derudover synes jeg generelt, at det nordiske regionale samarbejde er en interessant
størrelse, og ophold i Finland har også på den baggrund været helt ideelt for mig.

Ikke bare ansvarlig for kaffen
Min bekymring, før jeg rejste til Helsinki, gik på indholdet af arbejdet. Man har før hørt
skrækhistorier om praktikanter, hvis vigtigste opgave har været at lave kaffe. Disse
bekymringer blev fuldstændig gjort til skamme allerede i løbet af den første uge. Jeg fik hurtigt
fornemmelsen af, at også praktikanterne er en integreret del af arbejdet på ambassaden. Jeg
har været med til møder, briefinger og seminarer sammen med bl.a. diplomater fra flere andre
lande og ansatte fra de finske myndigheder. Det har været vanvittigt spændende at være med
til sådanne arrangementer og har givet mig mulighed for at møde en masse interessante
mennesker fra mange andre steder i verden.

Dejlige omgivelser og søde kollegaer
Det kollegiale skal bestemt også nævnes i forbindelse med mine erfaringer. Den gode
stemning blandt de andre ansatte på ambassaden har gjort det ekstremt nemt at falde til og
lynhurtigt føle sig som en del af dagligdagen.
Jeg havde aldrig været i Finland, før jeg startede praktikopholdet, men Helsinki voksede meget
hurtigt på mig efter ankomsten. Det er en livlig by med mange tilbud; musik og kunst, lækre
restauranter og barer og ikke mindst den finske skærgård bare et stenkast fra centrum.

Uvurderlige erfaringer
Ved at tage i praktik på ambassaden i Helsinki har jeg fået nogle praktiske erfaringer med at
arbejde i en politisk styret organisation, som jeg mener, er uvurderlige, når jeg om kort tid
afslutter studierne og skal finde arbejde. For mig har opholdet desuden været en tiltrængt
pause fra dagligdagen med bøger, opgaver og forelæsninger. Jeg vil opfordre alle, der har lyst
til at komme væk fra universitets trygge murer og prøve kræfter med virkeligheden, til at søge
praktikophold. Den danske ambassade i Helsinki er et godt bud, hvis du synes, at både
internationale og nationale politiske problemstillinger er interessante.

