BLIV FRIVILLIG PÅ RADIKALE VENSTRES PROJEKT I NEPAL

Synes du udviklingspolitik og demokratiudviklinger spændende? Er du en
dygtig underviser, facilitator eller har stor viden om sociale medier? Har du
tid og lyst til at være en del af et internationalt projektsamarbejde i Nepal?
Så er det måske dig, vi søger?
Gennem Dansk Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD) samarbejder Radikale
Venstre med den nepalesiske multipartiplatform JOMPOPS om et
partnerskabsprojekt i Nepal. I 2019 og 2020 er det ambitionen at uddanne 75
unge nepalesere fra de forskellige partier i facilitering, kommunikation,
demokrati, samarbejde, ligestilling og kollationsbygning, så de kan blive
forandringsagenter og opnå indflydelse i egne partier og i det nepalesiske
samfund.
Som en del af den frivillige projektgruppe er du med til at planlægge
indholdet og tage del i de forskellige workshops og seminarer der løber over
de to år, samt implementere og monitorere projektet.
Helt konkret er vi på udkig efter 2 frivillige der:
• Har erfaring med politikudvikling, kampagnearbejde eller
organisatorisk arbejde i Radikale
• Har erfaring med Sociale medier eller kommunikation
• Er vant til at undervise og facilitere – eller ikke har noget i mod det
• Kan besøge Nepal første uge i januar 2019 til et planlægningsbesøg
og igen i enten maj eller september 2019
• Har kendskab til udviklingspolitik eller er god til at analysere den
politiske situation i et land
• Kan være frivillig på projektet minimum et år – og gerne hele
projektperioden
• Taler og skriver engelsk
• Kan deltage i et introduktionsmøde den 11. december kl. 16 i
København
Vi tilbyder:
• Muligheden for at engagere dig i Radikale Venstres første
frivilligdrevne DIPD-projekt
• Muligheden for at arbejde i en spændende politisk kontekst sammen
med centrale parlamentsmedlemmer og andre højtstående
nepalesiske politikere
• Mulighed for at få erfaring med internationalt projektarbejde
Er du interesseret i at blive frivillig så send en kort ansøgning, max en side
senest den 6. december klokken 12 til clarahalv@gmail.com.
Har du spørgsmål til projektet så kontakt tovholder for Nepalprojektet Clara

Halvorsen på 28494672 / clarahalv@gmail.com eller Bernhard Trier
Frederiksen på bernhard@fora.dk.
Folketinget nedsatte i 2010 det danske institut for flerpartisamarbejde, DIPD.
Med støtte fra DIPD arbejder Radikale Venstre og flertallet af Folketingets
partier med internationale projekter, der fremmer demokratisering og
styrker den demokratiske kultur i politiske partier og samarbejdet mellem
politiske partier i en lang række lande. I Radikale Venstre er der nedsat en
styregruppe, der varetager og understøtter partiets flerpartiprojekter.
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