
Jeg hedder Ane, og jeg blev student fra Virum Gymnasium i 2011. Til translokationen i juni sidste år var jeg 

den heldige modtager af VGV’s årlige studielegat, som har været med til at finansiere mit spændende og 

lærerige praktikophold i UNESCO’s regionale katastroferisikohåndteringsenhed for Latinamerika og Caribien 

det sidste semester. 

I august pakkede jeg min taske og rejste ellers afsted vestpå over Stillehavet fuld af forventninger til mit 

næste halve år i Montevideo i Uruguay. Til dagligt er jeg i færd med at studere en kandidat i 

katastroferisikohåndtering og klimatilpasning på Lund Universitet. På verdensplan er antallet af 

naturkatastrofer stærkt stigende, bl.a. pga. klimaforandringer. Når en katastrofe rammer, får 

verdenssamfundet travlt med at respondere hurtigt, hvilket er et vigtigt led i katastrofehåndtering. Et lige så 

vigtigt led er dog at forsøge at reducere risici for katastrofer, allerede inden de rammer, ved at forebygge og 

mindske katastrofer samt være forberedt på at respondere effektivt, hvilket er omdrejningspunktet i 

katastroferisikohåndtering. 

 

Inden jeg rejste afsted, havde jeg planlagt mit ophold til punkt og prikke og forestillet mig mine opgaver hos 

UNESCO ned til mindste detalje. Jeg blev dog hurtigt mødt af en kulturforskel og måtte erkende, at 

planlægning og struktur ikke spiller samme rolle i Latin Amerika, som jeg er vant til fra Skandinavien. Allerede 

på min første arbejdsdag, stod det klart, at det slet ikke var muligt at få de opgaver, som jeg ellers troede, at 

jeg havde aftalt med min chef forinden. I stedet for at løbe skrigende bort og hoppe på det første fly retur til 

Danmark, tog jeg udfordringen op og så det i stedet som noget positivt at skulle lære en ny kultur at kende 

og at tilpasse sig en helt anderledes måde at arbejde på. Med denne indstilling i baghovedet formåede jeg at 

forhandle mig frem til nogle spændende opgaver, som jeg ellers ikke havde forstillet mig forinden. Jeg havde 

to primære opgaver. Den første opgave bestod i at assistere UNESCO’s arbejde i forhold til hydrologiske 

katastrofer i Caribien. Specifikt var jeg bl.a. med til at analysere risici og sårbarheder i forbindelse med 

klimaforandringer for de forskellige caribiske øer. Da jeg begyndte at arbejde i august, 
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rundt. Orkaner, oversvømmelser og tørke er ikke unormale fænomener i den caribiske region, men i de 

sidste årtier har de taget til i styrke og forekommer oftere, og katastroferisikohåndtering i forhold til 

vandrelaterede katastrofer i Caribien er derfor vigtigere end nogensinde før. Min anden primære opgave var 

et lokalt projekt vedrørende et tidligt varslingssystem for oversvømmelser i den lille uruguayske by Durazno, 

som blev implementeret for nogle få år siden. Ved brug af regnprognoser og floddata, bliver vandniveauet i 

den nærliggende flod kontinuerligt estimeret. I dag spiller denne model en helt central rolle for, at de lokale 

beslutningstagere kan nå at evakuere udsatte befolkningsgrupper tidsnok, inden en oversvømmelse rammer. 

I forbindelse med dette arbejde var jeg bl.a. på felttur til Durazno, hvor jeg snakkede med de lokale 

beslutningstager om, hvorledes modellen har forbedret evakueringsplanlægning. Desuden fik jeg på denne 

måde også mulighed for at se med egne øjne de socialt belastede forhold, som store dele af befolkningen i 

risikozonen tæt på floden lever under. 

 


