
FELTARBEJDE OM KULTURELLE PRAKSISSER I FORHOLD TIL MAD I NORDGHANA
Hvilke madtabuer er der i Nordghana? Hvad siger traditionen om, hvordan madvarer påvirker børns karakter? 
Og er der ting gravide ikke må spise? Hvor meget fylder kulturelle praksisser i forbindelse med kosten i 
landsbysamfund? Bliver de udfordret, og hvem holder fast i dem? Hvilke magtrelationer er i spil? 

Dette er nogen af de spørgsmål, som ulandsorganisationen Ghana Venskab er nysgerrig på i forbindelse med 
et nystartet projekt, der har som målsætning at sikre forbedret ernæring for de mange børn i Nordghana, som 
hæmmes i deres udvikling pga. en meget ensidig kost. Har du lyst til en praktikperiode med feltarbejde  i Ghana 
for at være med til at blive klogere på, hvordan madtabuer påvirker børns kost?

Ghana Venskab har arbejdet med udviklingsprojekter i Ghana i 30 år, og har et tæt samarbejde med lokale 
organisationer med fokus på uddannelse, fødevaresikkerhed og unge. Ghana Venskab er en frivillig drevet 
forening med sekretariat i Aarhus og mange engagerede frivillige, som bidrager til arbejdet bl.a. gennem 
forskellige udvalg. 

Foreningen arbejder for at udrydde ulighed, fattigdom og sult og fremme ligestilling og social og økonomisk 
retfærdighed. I projektet ’Landsbyer forenede i kampen mod børns sult’ arbejder vi i 24 landsbyer med at give 
familier forbedret indkomst og øge deres viden om børns ernæringsmæssige behov, og hvordan lokale råvarer 
kan bruges til at lave god og nærende mad. Børnenes adgang til mad påvirkes dog også af traditioner og tabuer, 
og det er en del af projektet at få sat spotlight på disse og udvikle strategier til at rykke på dem. 

Vi forventer at du
•	 har lyst til at få praktisk erfaring med feltarbejde 
•	 har kendskab til metoder til dataindsamling og analyse 
•	 har lyst til at bidrage til udvikling af et nyt spændende og vigtigt projekt
•	 har	mulighed	for	at	afsætte	min.	4	–	6	uger	til	en	selvfinansieret	rejse	til	Ghana	
•	 efterfølgende udarbejder en rapport til Ghana Venskab med data og analyser 
•	 formidler oplevelser fra feltarbejdet via foreningens medier (medlemsblad, facebook)

Så kan vi tilbyde
•	 et lærerigt ophold i Nordghana, hvor du får mulighed for at afprøve områder fra dit studium i praksis
•	 samarbejde med dygtige og dedikerede kollegaer hos vores ghanesiske partnerorganisation
•	 gratis bolig under feltopholdet  
•	 indblik i arbejdet i en erfaren dansk udviklingsorganisation
•	 en oplevelse for livet 

Du kan læse mere om Ghana Venskabs praktikantordning og studiesamarbejde på www.ghanavenskab.dk/
praktikogstudie.

Der er løbende rekruttering af aktivister, så hvis du er interesseret, kan du skrive en motiveret mail samt dit CV 
til info@ghanavenskab.dk. 
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