
  

STÖD BURMAS DEMOKRATIRÖRELSE 
Bli S-Studenters Burmautskotts volontär lärare i Rangoon, Burma 

 

 
 
Burmautskottet är ett nätverk inom Socialdemokratiska Studentförbundet som sedan 
1996 aktivt har samarbetat med Burmas demokratirörelse. Vårt internationella 
solidaritetsarbete inkluderar dels opinions- och påverkansarbete inom Sverige, men vi 
bistår även paraplyorganisationen Students and Youth Congress of Burma (SYCB) i deras 
utbildningsprogram. Nu söker vi dig som vill bli den nya volontärläraren hos SYCB. 
Undervisningen kommer att ske i Rangoonunder mars 2015 och en lärarintroduktion 
kommer att hållas i Mae sot, Thailand en vecka innan utbildningen. 
 
Bakgrund 
Burmautskottet har sedan 2006 stöttat SYCBs utbildningsprogram för unga kvinnor från 
Burma. Föregående program har främst haft demokrati, mänskliga rättigheter och 
jämställdhet, samt ledarskap och organisationsarbete som profilämnen. Utbildningen har då 
skett i Mae Sot, Thailand men utbildningscentret kommer i början av 2015 flyttas till 
Rangoon, Burma. Eleverna kommer ifrån olika etniska minoritetsgrupper i Burma och 
programmen syftar till att skapa enighet och solidaritet mellan grupperna. Målet med 
programmen är att stärka deltagarnas kompetenser, ledaregenskaper och självförtroende så 
att de efter avslutade studier kan ta en mer framflyttad position inom sina respektive 
organisationer och i demokratirörelsen. 
 
Programmet 
Årets program, The Advanced Leadership and Management Programme (ALMP) är ett fem-
månaders program med fokus både på tidigare profilämnen men med fördjupning på 
projektledning och kommunikation. Under den första månaden av programmet (februari) 
kommer eleverna studera mänskliga rättigheter, demokrati, nätverkande med fokus på 
Burma. Denna period undervisas av burmesiska lärare. Nästa period är det du som håller i 
och planerar inför. Perioden kommer att fokusera på följande ämnen: påverkansarbete 



  

och kampanjarbete,kritisk mediaanalys, projektledning, (inklusive implementering, 
mobilisering, utvärdering och rapportskrivning). Du förväntas alltså att undervisa 
studenterna i en månad (under mars) samt att delta i en veckas introduktion och planering i 
Mae Sot, Thailand (under slutet av februari). De sista tre månaderna av utbildningen är en 
praktik där eleverna får träna sina nya egenskaper på sina respektive organisationer.  
 
Vi söker dig som: 

- Har goda engelskkunskaper och en vilja/förmåga att på ett interaktivt och 
pedagogiskt sätt undervisa i programmets profilämnen, med fokus på praktisk 
tillämpning. 

- Kunskap/erfarenheter inom kommunikation och media, antingen förvärvad genom 
eftergymnasiala studier eller praktiska erfarenheter. 

- Erfarenhet av kampanj- och påverkansarbete gärna i form av ett engagemang inom 
arbetarrörelsen och/eller inom andra organisation (NGOs). 

- Har goda kunskaper i samhällsvetenskapliga ämnen gärna med fokus på 
genusförvärvade genom eftergymnasiala studier eller på andra sätt. 

- Har god anpassningsförmåga, är intresserad av nya kontexter och villig att bjuda på 
dig själv. 

- Delar socialdemokratiska värderingar och har en vilja att fortsätta engagera dig i 
Burmautskottet efter avslutat uppdrag. 
 

Det är meriterande om du: 
- Har kunskaper om Burmas politiska kontext. 
- Har tidigare erfarenheter av utlandsarbete. 
- Har kunskap/erfarenheter inom utvecklingsprojekt och organisationsarbete antingen 

förvärvad genom studier eller praktiska erfarenheter. 
- Har kunskaper inom projekt styrning och utvärdering genom t.ex. grundkunskaper 

inom LFA. 
 
Volontäruppdraget är oavlönat, men Burmautskottet står för rese- och 
vaccinationskostnader, visum, uppehälle och mat. Undervisningen sker på engelska och 
uppdragets omfattning är heltid. Utöver att undervisa inom programmet förväntas 
volontärerna att även regelbundet rapportera till Burmautskottet och till allmänheten i 
Sverige, om uppdraget och om den politiska utvecklingen i Burma. 
 
På grund av projektets art och utifrån vår samarbetsorganisations önskemål söker vi enbart 
kvinnliga volontärer över 18 år. Men även andra personer som är intresserade av 
Burmautskottets arbete uppmuntras att höra av sig, då vi även bedriver andra verksamheter 
vid sidan av utbildningsprojektet. Vi välkomnar en bredd av sökande då vi arbetar aktivt mot 
diskriminering och för mångfald inom Burmautskottet.  
 
Skicka din ansökan till burma@s-studenter.se. Inkludera ditt CV samt ett personligt brev 
där du beskriver varför du är intresserad av uppdraget och på vilket sätt du tror att det 
skulle passa dig. Sista ansökningsdagen är den 4 december 2014, men intervjuer kommer 
att ske löpande. Om du har några frågor angående uppdraget får du gärna vända dig till 
volontärkoordinator My Thoor Juhlin på 0735816064. 
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