
Resa i Förintelsens spår 2016 

15-20 maj 2016, Välkommen med din medverkan!  

 

EN RESA SOM HANDLAR OM DEMOKRATI  FÖRINTELSEN OCH POLSK KULTUR.  
I Förintelsens spår – Auschwitz/Birkenau, Rabka, Jordanow, Plasowlägret, Schindler.s 
fabrik. 

 

ABF-distriktet i Värmland, inbjuder till en studieresa i Förintelsens spår. Vi vänder oss till 
grund-, gymnasie- och folkhögskolorna i Värmland. Utöver den målgruppen vänder vi oss 
även till övriga intresserade organisationer, myndigheter, företag eller enskilda, som känner 
att de kan och vill göra en insats i vårt arbete med att sprida kunskap om vad som hände 
före och under andra världskriget samtidigt som vi knyter an till dagens situation. 

Vi möter dagligen olika former av antidemokratiska yttringar i form av rasism och 
främlingsfientlighet och vi tvingas tyvärr ofta via media få information om brott med 
nazistiska förtecken. Därför är det än viktigare idag att vi arbetar med vår demokrati och de 
rättigheter och skyldigheter den ger oss. 

Vi vet att för de som deltagit i studieresorna har detta varit upptakten till ett aktivt arbete på 
olika sätt på hemmaplan – arbete av såväl förebyggande karaktär som mer akuta insatser 
när något händer på den egna skolan, i den egna kommunen. Vi är övertygade om att arbete 
mot rasism, nazism och främlingsfientlighet måste ske lokalt. Det är inte de få människornas 
ondska utan de många människornas tystnad som gjorde Förintelsen möjlig. 



 Vi som är Era guider under resan är Börje Hällström och Lilian Ohlsson och vi har under mer 
än 15 år genomfört ett antal resor varje år i Förintelsens spår. 

Resans pris är 7 500:- 

I priset ingår: 

 Bussresa från Karlstad till flygplats och åter. 
 Flyg tur och retur Oslo Krakow 
 Buss i Polen. 
 Samtliga måltider. 
 Boende sker i lägenhetshotell. 

Enkelrumstillägg 700:-/natt. 

Ange på anmälningsblanketten om Ni vill dela rum med någon särskild person. 

Ange även om Ni behöver specialkost. 

Frågor om resan besvaras av Lilian Ohlsson 070-316 49 64 eller kvällstid 054-87 25 28,  
Börje Hällström 070-372 02 98  

Vi bifogar ett program som kort beskriver resans innehåll samt anmälningsblankett. 

Sista anmälningsdag 5 mars 2016. 

Vill ni se hur hotellet i Krakow ser ut kan ni gå in på www.redbrick.pl  

Program för resa i förintelsens spå 15-20 maj 2016 
15 maj 
Vi åker buss från Karlstad till Gardermoens flygplats i Oslo. Vi flyger med Norwegian air till 
Krakow. Efter att ha checkat in på vårt hotell Redbrick, som ligger i centrala Krakow kommer 
vi att visa er den vackra staden. Vi kommer att bland annat se stora torget Rynek, 
Jagellonska universitetet, Franziskanerkyrkan och avsluta promenaden vid slottet Wavel 
16 maj 
Vi inleder dagen med att vandra i det som var de judiska kvarteren i Krakow. Vi besöker 
även den delen av staden som var ghettot, Vi ser Shindlers fabrik och Plasowlägret 
Därefter åker vi till den lilla byn Qlai för att följa den judiska familjen Nabels öden under 
Förintelsen 
17 maj 
Rut till byn Rabka, där nazisterna hade skola, där man utbildade SS-männen i att mörda på 
ett så effektivt sätt som möjligt. 
Vi åker sedan till Zbylitowska Gora, som är en massavrättningsplats, där 10 000 människor 
mördades i en skogsdunge. Det kanske var SS män som utbildats i Rabka som stod för 
mördandet. 
18 maj 
Vi åker österut till staden Oswiecim, där lägret Auschwitz 1 ligger. Vi guidas i lägret av två 

http://www.redbrick.pl/


engelskspråkiga guider . Efter den guidade turen kommer vi att ha egen tid i lägret för att 
fotografera, reflektera… 
19 maj 
Vi åker till byn Brzezinka och besöker lägret Birkenau-Auschwitz 2. Vi guidas av samma 
guider som dagen innan. 
Vi avslutar dagen och vår resa med att lyssna till Klesmermusik, som är den traditionella 
judiska musiken. 
20 maj 
Vi flyger från Balice, Krakows flygplats till Oslo, där bussen, som tar oss hem till Värmland 
väntar 
Vi kommer varje dag att äta frukost, lunch och middag tillsammans 
Vi kommer också att via föreläsningar i bussen att lära känna vårt grannland Polen, dess 
historia och kultur och lära med om Sveriges agerande under Förintelsen och om nazismen 
av idag. 


