Udfordringer og fordele ved praktik i udlandet
Selv i en alder af 33 år har det været en udfordring at
drage ud i verden helt på egen hånd. Og selvom man
rejser til eksotiske steder, er der ikke tale om ferie.
Klima og sprog kan være en stor udfordring, og de små
irriterende hverdagsting forsvinder ikke, bare fordi man
er et andet sted i verden. Men … som PIU-elev har jeg
afprøvet flere sider af min branche, og jeg er blevet bedre til både sprog og mit fag. Jeg vender hjem modigere
og med tiltro til mig selv og verden.
Hen ad vejen opdager man, at man ikke er alene om
alting.

Hverdag og vidundere
Lige nu sidder jeg på en skyggefuld terrasse i en lille
havneby i Costa Rica. Jeg har fri fra mit arbejde som
praktikant i Jaguar Rescue Center, hvor man tager sig af
rehabilitering af lokalt dyreliv som fx dovendyr, vaskebjørne og brøleaber. Jeg skal arbejde her i 10 uger, inden
jeg starter på 1. hovedforløb som dyrepasser.
Alle de praktiske ting fylder meget i den første tid. Hvor
køber man ind? Hvordan kommer jeg på arbejde? Skal
jeg købe gummistøvler? Hvilket tøj er bedst at arbejde
i? Hvordan siger man trillebør på spansk?
Da jeg efter et par uger begynder at få styr på mit hjem
og det praktiske omkring arbejde, bliver jeg også bedre
til at slappe af, være mere nærværende og fokuseret.
For mig er det vigtigt at skabe en god base, så jeg kan
indtage stedet og arbejde med meget større overskud.
Selvom det lyder som en luksusferie at være i
Costa Rica, lige ved hav og jungle, så bliver det hurtigt
hverdag. Jeg kommer træt, beskidt og sulten hjem efter
arbejde, og gøremål som indkøb og madlavning skal
klares. Måske virker wifi pludselig ikke, og der begynder
at gro mug på mine ting.
Jeg vågner godt nok op til lyden af brøleaber og den
mest kreative fuglesang – lige nede ad gaden er der
strand og palmer, og på arbejde er jeg hver dag helt tæt
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på dovendyr, myreslugere, tukaner, og andre væsener,
der tænder mit dyreelskende hjerte.
Men efter en tid bliver selv det mest eksotiske helt
normalt, og den store udfordring bliver at huske på alt
det, jeg glædede mig til at opleve, inden virkeligheden
slog til. Jeg skal indse, hvor privilegeret og vidunderlig
en oplevelse det er at være lige her, her og nu, selvom
hverdagen på sin egen måde er rykket med ud i verden.

Flere sider af samme fag
Før jeg havnede på den caribiske kyst, var jeg praktikant
på den amerikanske østkyst i Stone Zoo i udkanten af
Boston. Jeg ledte efter praktikplads i området, da jeg
har en veninde som bor i Boston. Men derudover kunne
jeg godt tænke mig at opleve forskellen på arbejdet i en
moderne amerikansk zoo og arbejdet på et rehabiliteringscenter for dyr i Mellemamerika.
Som PIU-elev har man gode muligheder for at være i
praktik flere forskellige steder, og jeg kan få erfaring fra
forskellige grene af faget som dyrepasser. Det er mit
indtryk, at de fleste praktiksteder i Danmark gerne vil
have deres praktikanter i mindst et halvt år, og helst
mere. Som PIU-elev kan man derimod nemt splitte sine
praktikophold op i mindre perioder, fx af 3 måneders
varighed. Dette gør, at man kan afprøve sig selv i flere
grene af faget og få erfaring fra forskellige tilgange til
det at arbejde med bl.a. dyr.

2 praktikforløb – 2 meget forskellige måder at
arbejde med dyr på
I Stone Zoo arbejder praktikanter ikke med primater, det
gør kun lønnet personale. Når der tilberedes foder eller
gøres rent i primaternes områder, skal man som minimum bære maske for munden og gå med gummistøvler
og særlige dragter, som kun bruges hos primaterne.
Dette gøres for at undgå smitte mellem mennesker og
primater, da der er mange sygdomme, som nemt kan
overføres frem og tilbage mellem mennesker og dyr.
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Primaterne i zoo er opfostret af deres forældre og har
aldrig haft direkte kontakt med mennesker, de er i den
forstand vilde dyr. Ofte får dyrepasserne spørgsmål fra
publikum, som går på, hvor tit de får lov til at ”lege med
aberne”. Svaret er selvsagt ”aldrig” med den interne
sidekommentar, at primaterne jo ville ”rive ansigtet af
dyrepasserne”, hvis de forsøgte sig med den slags!
Efter at have oplevet Stone Zoo, arbejder jeg nu på
Jaguar Rescue Center – et sted, hvor alle primater
er blevet fundet som unger. De har ikke haft mødre
eller andre flokmedlemmer til at tage sig af dem. Da
primater ligesom os er meget afhængige af den sociale
og kropslige kontakt, særligt når de er helt unge, er
tilgangen på centeret, at så må mennesker træde til og
agere moderdyr.
For at forberede de unge dyr på et liv i junglen kommer
de hver dag ud i skoven, hvor de frit kan bevæge sig
hen, hvor de vil, og på sigt vil de forhåbentlig blive optaget i vilde flokke. Hver morgen tager vi af sted på en lille
vandring med 1-3 brøleaber på skuldrene.
Med Stone Zoo dyrepassernes advarsler in mente er
det med blandede følelser, at jeg transporterer flokkens
alfahan på nakken – dens stærke hale er rundt om min
hals og dens skæg kradser mig på kinden. Hver dag er vi
ansatte på centeret en del af aktiveringen for primater
og andre dyrearter, og det er helt sikkert en praksis, som
kan skabe diskussion.
Men … når man nu fascineres af alt dyreliv, er man villig
til at glemme tidligere sikkerhedskrav og bare nyde situationen. Så kan man vente med at tage forskellene og
filosofierne op til revision, til man er tilbage på skolen
eller på vej videre ud i verden. Man kan finde sine egne
overbevisninger, baseret på de forskellige erfaringer
man gør sig, og PIU-ordningen er en stor hjælp til at få
et godt og bredt fundament tidligt i sin karriere.
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