Resa i Förintelsens spår
ABF Värmland har länge anordnat resor i Förintelsens spår till Polen. Nu har vi skapat en resa enbart för dig som är
medlem i ett LO-fackförbund inom distriktet Örebro-Värmland. Syftet med resan är att folkbilda om Förintelsen och
främlingsfientlighet. Målet är ett öppnare samhälle och ett utökat arbete mot de strömningar som finns i samhället
idag.

Vem kan ansöka om en plats?
För att åka med på resan och delta i projektet ska du vara medlem i ett fackförbund som tillhör LO. Man behöver
inte ha ett förtroendeuppdrag i dagsläget men vi ser gärna att man har som mål att bli fackligt aktiv i samband
med detta. Vi riktar oss främst till personer mellan 20 och 55 år.

Vi vill!
Vi vill sprida kunskap om farorna med främlingsfientlighet och vilka konsekvenser det kan få om vi inte står upp
för varandra. Vi vill också utbilda och informera om vikten av ett demokratiskt samhälle. Får vi in fler unga inom
arbetarrörelsen som kan jobba för demokrati och öppenhet kommer detta förhoppningsvis ge ringar på vattnet
och skapa ett samhälle till för alla.

När du kommer hem
Efter genomförd resa återsamlas deltagarna för att presentera en handlingsplan för hur de ska arbeta vidare ute
på sin arbetsplats/inom fackförbundet. Deltagarna blir fackens, ABF:s och LO:s förlängda arm eftersom vi inte vi
finns sitter i fikarum, baracker, i bilen till och från en vårdtagare eller finns på fabriksgolvet. Det är där vi måste
ta diskussionen. Det är där vi måste finnas då det finns åsikter som inte får förbli oemotsagda och det är vår
uppgift att folkbilda kring detta.

Övrig information
Du ska bo och/eller verka i Värmlands eller Örebros län. I resans pris ingår alla resor med flyg och buss, alla
måltider, guider och inträden samt del i dubbelrum. Vill man ha enkelrum tillkommer kostnad för detta. Guider
under resan är Börje Hällström och Lilian Olsson, som har gjort resor i Förintelsens spår i 30 år.

Program
Dag 1
Vi reser med buss från Karlstad och flyger med Norwegian Air till Warszawa. Flyget avgår 07.30 från Stockholm eller 09.40 från Oslo (priserna vid bokning avgör varifrån vi flyger då vi alltid väljer det billigaste). Efter
ankomst till Warszawa äter vi lunch och startar vår resa i Förintelsens spår. Vi besöker judiska museet, Mila 18,
Umschlagplats och den judiska begravningsplatsen. Middag och övernattning i Warszawa.
Dag 2
Vi besöker förintelselägret Treblinka. Hit tar vi oss med buss. Middag och övernattning i Warszawa
Dag 3
Vi lämnar Warszawa och reser mot Lodz. Där besöker vi rampen Radegast, varifrån judarna transporterades till
olika förintelseläger, framför allt till Chelmno. Därefter reser vi vidare till Konin. Vi äter middag och övernattar i
Konin.
Dag 4
Vi besöker massavrättningsplatsen Kazmier Biskupi och förintelselägret Chelmno, där fångarna mördades framförallt i gasbilar och genom arkebusering. Därefter reser vi vidare till Krakow. Middag och övernattning i Krakow.
Dag 5
Vi vandrar runt i Krakow och lär känna den vackra staden som var administrativt center under andra världskriget
och besöker det som var de judiska kvarteren. Middag och övernattning i Krakow.
Dag 6
Vi följer den judiska familjen Nabels öde under Förintelsen. Efter lunch besöker vi koncentrationslägret
Auschwitz I. Middag och övernattning i Krakow.
Dag 7
Vi åker till byn Brzézinka och besöker lägret Auschwitz Birkenau. Här avslutas vår resa och vi styr därefter
bussen till Krakow där vi klockan 21.30 flyger norröver med Norwegian Air till Oslo. Vi landar klockan 23.35 och
bussen, som tar oss hem till Värmland väntar oss.

Avresa: 17 april 2023
Hemresa: 23 april 2023
OBS! Datum kan komma att ändras bakåt eller framåt med en dag beroende på tillgång till flygbiljetter,
men datum kommer att vara fastställda under hösten 2022.

Intresseanmälan sker till ditt fackförbund.
Har du frågor om projektet eller resan?
Hör av dig till erika.bergkvist@abf.se

