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Sommarpraktik på Ålands fredsinstitut 
 
Intresseanmälningar för sommarpraktik på Ålands fredsinstitut ska skickas in per epost senast inom feb-
ruari månad. De ska innehålla ett motivationsbrev om vilka intressen och kvalifikationer man har och 
varför man söker sig till Ålands fredsinstitut samt CV och om möjligt kontakter till en referensperson. 
Prioritering ges till studenter och ungdomar som fördjupat sig i Ålands fredsinstituts verksamhetsområ-
den. Skickas till Bror Myllykoski bror[at]peace.ax. Beslut fattas inom mars månad.  

Ålands fredsinstitut jobbar både praktiskt och med forskning rö-
rande freds- och konfliktfrågor i vid bemärkelse och med utgångs-
punkt i Åland och dess särställning. Ålands fredsinstitut ingår i flera 
nationella och internationella nätverk av organisationer som arbetar 
med närliggande frågor. Fredsinstitutet är en politiskt och religiöst 
obunden stiftelse som grundades 1992. Institutets styrelse fattar be-
slut om den övergripande verksamheten medan forskarrådet ansva-
rar för den vetenskapliga inriktningen. Institutet har konsultativ sta-
tus inom FN:s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC. Mer inform-
ation om Ålands fredsinstitut finner du på www.peace.ax 

Ålands fredsinstitut kan erbjuda praktikanter relevanta arbetsuppgif-
ter, en stimulerande arbetsmiljö och handledning. Vi ser praktikant-
verksamheten som en möjlighet att stötta utbildning och kompe-
tensutveckling inom våra intresseområden. Fredsinstitutet har dock 
begränsade resurser vad gäller såväl utrymme som finansiering, var-
för vi inte har möjlighet att ta emot alla som söker praktikplats. 

Som praktikant behöver du inte studera något särskilt ämne, så länge du har ett intresse som faller inom 
fredsinstitutets breda verksamhetsområde (fredsfrågor, säkerhet, minoriteter, självstyrelse och genusfrå-
gor). Vi kan också erbjuda arbetsuppgifter för studerande med kunskaper inom t.ex. IT, kommunikation, 
samt biblioteks- och arkivarbete. Vilka uppgifter du får beror dels på vilka uppgifter och projekt vi arbetar 
med för tillfället, dels på dina egna intressen och idéer.  

För åländska studerande finns möjlighet att få finansiering för praktiken genom AMS högskolepraktik 
medan övriga praktikanter kan ansöka om att få praktiken finansierad via sitt universitet, stiftelser eller 
andra källor. 

Vi kan ta emot högskolepraktikanter under hela året, i mån av plats. Under sommarmånaderna kan vi som 
regel ta emot maximalt två till tre praktikanter. För mer information se: 
http://www.peace.ax/sv/utbildning/praktik 

Kontaktperson är i första hand administrationschef Bror Myllykoski, bror[at]peace.ax, tel. +358 18 23238 

Välkommen att söka! 


