
evt. en opfølgningsdag efter hjemkom-

sten. Det forventes at deltagerne også
deltager i disse arrangementer.

P R A K T I S K :
Tidspunkt for selve rejsen: 12.-22. no-

vember 2005

Prisen er 8.750 kr. (+ evt. afbestil-

lingsforsikring)

Studieturen afvikles og støttes økono-

misk af Dansk-Palæstinensisk Ven-

skabsforening.

P R I S E N I N K L U D E R E R :
Dansk turledelse af 2 ledere med

kendskab til området/emnet, overnat-

ning, transport på de arrangerede tu-

re, velkomst og afskedsmiddag som
det fremgår af programmet. Der vil i

begrænset omfang være mulighed for

at forlænge opholdet med 1 uge for

egen regning og mod et gebyr.

Der er ingen mulighed for at tage børn

med på turen og du skal være fyldt 18

år for at deltage.

T I L M E L D I N G :
Send en mail til aarhus@danpal.dk,

hvorefter tilmeldingsblanket og oplys-

ninger vedr. betaling mv. fremsendes.
Deltagelse i studieturen sker efter først

til mølle princippet — dog tilmelding

og betaling senest den 26/8-05.

Tur leder—
Iben Baadsgaard Al-Khalil:

●Projektmedarbejder i socialpsykiatrisk
aktivitetscenter i Århus — ansvarlig for
udvikling af særlige metoder til at ar-
bejdet med sindslidende af anden et-
nisk baggrund end dansk.

●Har arbejdet med rehabilitering af
traumatiserede flygtninge i Danmark
siden 1989 først som fysioterapeut,
siden som leder og sidst som konsulent

●Har i 1995 boet og arbejdet i en flygt-
ningelejr i Libanon, hvor hun mødte sin
nu afdøde mand. Har siden rejst man-
ge gang i landet og har fortsat en tæt
tilknytning og viden om situationen.

●Har i 2002 været på rejse i Gaza og på
Vestbredden med formål at oprette
danskstøttet rehabiliteringsprojekt.

●Taler og forstår arabisk til husbehov.

●Arrangerede venskabsforeningens 1.
studietur til Libanon i 2003.

●Kan træffes på tlf. 86721139

Tur leder —
Katja Jørgensen:

Har forsket i socialisationsprocesser
blandt palæstinensiske børn i flygtnin-
gelejre i Libanon.

Har arbejdet med udvikling inden for
forskellige felter af integrationsområ-
det, bl.a. anbringelse af børn og unge,
integration af tosprogede elever på
skoleområdet, undervisning af social-
rådgivere, lærere og pædagoger.

Har boet i Libanon i 1995-96 og efter-
følgende arbejdet på libanensisk-
palæstinensiske sommerprojekter for
børn og unge.

Cand. mag. i arabisk og international
pædagogik & udviklingsstudier.

Kan træffes på Tlf. 28 59 85 91

Tilmeld dig nu!
Der kan blive rift om

billetterne…

Mange som til dagligt arbejder med
palæstinensiske eller andre flygtninge
i Danmark kan have stor glæde af ved
selvsyn at opleve de vilkår som er
hverdag for 3-400.000 i palæstinensi-
ske flygtningelejre i Libanon.

Venskabsforeningen har en lang tradi-
tion for at arrangere studieture til Pa-
læstina. Nu gentages succes'en fra
2003 med en Studietur målrettet pro-
fessionelle og andre, som til hverdag
møder flygtninge i Danmark i forskelli-
ge regier. Samt alle andre der har in-
teresse i studieturens formål.

Turen giver en bred introduktion til li-
vet som flygtning med udgangspunkt i
de palæstinensiske flygtninges situati-

Studietur 2005:

11 dages studierejse
+ forberedelses–
og evt. opfølgningsseminar

Pris: 8.750,-

+ evt. afbestillings-

forsikring

on i Libanon. Samtidig tilrettelægges
programmet sådan, at det så vidt
muligt afspejler deltagernes særlige
interesser. I det omfang det kan la-
de sig gøre, arrangeres besøg hos or-
ganisationer og institutioner, der ar-
bejder med noget tilsvarende som tur
deltagerne i Danmark. Derfor bliver
det endelige program først udarbej-
det efter tilmeldingsfristen udløb, når
vi kender deltagerens baggrund og
ønsker.

           ”De glemte f lygtninge” 
- 5 5 å r e l l e r s n a r t 4 g e n e r a t i o n e r l e v e t i

f l y g t n i n g e l e j r e i L i b an o n .



S T U D I E T U R :
Danmark huser mange palæstinensi-
ske flygtninge. De fleste er kommet

hertil fra Libanon, hvor de også var

flygtninge — flygtninge fra det Palæ-

stina, som nu er Israel. For at flere
kan få bedre indsigt i flygtningenes

baggrund og historie arrangeres den-

ne studietur til Libanon.

En studietur er en anden måde at rej-

se på. Vi rejser i områder, hvor turi-

ster normalt ikke kommer. Derved får

vi kontakt med mange forskellige
mennesker og grupper, for hvem

flygtningelivet er en del af hverdagen.

Vi besøger både folk, der har aktivt

engageret sig i forbedringer af flygt-
ningenes vilkår og dagligdag, men vi

møder også almindelige mennesker

for at se, hvordan de lever deres

hverdag og for at høre, hvad de me-
ner. Deltagerne skal være forberedt

på at turen har et stramt program.

Det er desuden nødvendigt at kunne
tale og forstå engelsk.

F O R M Å L :
At deltagerne ved egenoplevelse får

større indblik i flygtninges levevilkår

i Libanon.

At give professionelle behandlere og

undervisere samt andre interessere-
de indsigt i flygtningelivet af en ka-

rakter, som kun kan formidles gen-

nem egenoplevelser og ikke med te-

ori og almindelige kurser.

At give mennesker som møder flygt-

ninge i deres professionelle virke en

mulighed for at skaffe sig viden og
oplevelser med flygtningeproblem-

stillinger ud fra de palæstinensiske

flygtninge som eksempel.

F L Y G T N I N G E I L I B A N O N :
Med oprettelsen af Israel i 1948 blev

et af verdens længstvarende og stør-

ste flygtninge-problemer skabt. Palæ-
stinensiske flygtninge har både den-

gang og siden bosat sig i stort tal i

nabolandene og i fjernere lande som

Danmark. Såvel i Oslo-aftalerne som i
de senere fredsplaner, har man fort-

sat ikke taget endelig stilling til flygt-

ningens ret til at vende hjem jvn. in-

ternational humanitær lovgivning.

Siden oprettelsen af Israel har Liba-

non modtaget et anseeligt antal flygt-

ninge. Mellem halvdelen og to tredje-
dele af de 385.000 registrerede flygt-

ninge bor i landets 12 flygtningelejre,

mens andre har slået sig ned andre

steder i Libanon. Tallet for palæsti-
nensere i Libanon er dog langt større,

da 22.000 flygtninge fra 6-dages kri-

gen i 1967 ikke falder ind under UNR-

WAs mandat, som kun omhandler ef-
terkommere af flygtninge fra krigen i

1948.

De palæstinensiske flygtninge i Liba-

non har ikke ret til permanent op-

holdstilladelse eller statsborgerskab i

landet, og har ikke samme rettigheder
som andre borgere. Eksempelvis er

der omkring 70 professioner, f.eks.

læge og advokat som palæstinensere

ikke må tage. En ny lov fra 2001 for-
byder desuden palæstinensere at kø-

be fast ejendom. Mere end 50 år og 3

generationer efter den oprindelige

flugt bor hovedparten fortsat i flygt-
ningelejre.

Hvad betyder det for flygtningenes le-

vevilkår og hvad gøres der for dem fra

libanesisk og international side?

Gruppen af palæstinensiske flygtnin-

ge, deres familier og efterkommere

udgør en af de største flygtningegrup-
per i Danmark. Langt de fleste af dis-

se er flygtninge fra Libanon.

Vi møder, både professionelt og pri-

vat, palæstinensere overalt i landet og
en større viden om deres baggrund

kan gøre kontakten lettere.

I N D H O L D E T :
Vi vil besøge forskellige af UNRWAs

organisationer, som til dagligt arbej-

der med flygtninge og vi vil besøge

flere flygtningelejre rundt om i landet.

Vi vil holde møder med forskellige po-

litiske ledere, ligesom vi vil besøge

forskellige humanitære hjælpeorgani-

sationer som den dansk-støttede Kha-
nafani kulturfond. Vi forsøger så vidt

muligt også at besøge institutioner og

organisationer, som modsvarer de ar-
bejdsfelter deltagerne i studieturen

kommer fra.

Vi vil besøge Al-Khiam fængslet tæt

ved grænsen til Israel. Fængslet som
indtil den Israelske rømning af

”sikkerhedszonen” i 2000, var et af de 

”sorte huller” på Amnesty Internatio-

nals liste.

Hvad stiller man op, når man ikke

længere er i krig, men forsat er flygt-

ning? Vi ser nærmere på de unge pa-

læstinensere i flygtningelejrene og på
deres fremtid. Hvordan ser det libane-

siske samfund på dem og hvilke frem-

tidsmuligheder har de?

DELTAGERE:
Studieturen henvender sig til alle inte-

resserede, men skønnes at kunne give

et særligt udbytte for de, som til hver-
dag møder flygtninge og tosprogede i

deres arbejde. Kendskab til flygtnin-

ges baggrund er vigtig indenfor om-
sorg, undervisning, integration, eller

hvor man som frivillig møder flygtnin-

ge i Danmark.

FORBEREDELSE:
For at få så stort udbytte af turen som

muligt, arrangeres der et forberedel-

sesseminar den 29/10-05, hvor der gi-
ves grundigere baggrundsinformation

og vi sammen kan gennemgå detal-

jerne i programmet. Der arrangeres


