Studietur til Palestina/Vestbredden 3.-11. mars 2018
Program dag for dag
Dag 1 lørdag 3.3.
Vi ankommer Ben Gurion flyplass kjører til hotellet i Bethlehem.

Dag 2 søndag 4.3. Hebron
Vi reiser til den okkuperte gamlebyen i Hebron, hvor noen hundre israelske ultraortodokse bosetterkolonister har slått seg med beskyttelse fra store styrker fra
okkupasjonshæren.
Omvisning i gamlebyen og det tradisjonelle markedet, lunsj hos politisk aktivist Zleicka
og hennes gamle mor som bor med israelske kolonister på begge sider, vi møter
ungdommene i Youth Against Settlement www.hyas.ps som dokumenterer overgrep
mot befolkningen, vi går apartheidgata al Shuada som kolonister har overtatt og som er
forbudt for palestinerne. Deretter er vi inne i Ibrahimi moskeen, åstedet for massakren i
1994, der en kolonist og kaptein i den israelske hæren drepte 29 bedende palestinere.
På veien ut av byen besøker vi et verksted for glass og keramikk som Hebron er berømt
for. Tilbake i Bethlehem har vi velkomstmiddag i The Tent, en restaurant laget som et
beduintelt.

Dag 3 mandag 5.3. Bethlehem
Vi begynner dagen med å lære om den geopolitiske situasjonen: israelske bosetterkolonier, vann- og land ekspropriering av Applied Research Institute Jerusalem (ARIJ)
www.arij.org.
Etter lunsj møter vi organisasjonen BADIL, Resource Center for Palestinian Residency
and Refugee Rights www.badil.org og lærer om flyktningsituasjonen og retten til
tilbakevending. Deretter besøker vi en flyktningleir i nærheten av Bethlehem. Rundtur
for å se muren og bosettingene rundt Bethlehem. Vi stopper ved The Wall Gallery –
graffiti kunsten på muren utført av lokale og internasjonale kunstnere og sympatisører
fra hele verden. De som ønsker det, vil få en kort guidet tur i Fødselskirken Church of
Nativity.

Dag 4 tirsdag 6.3. Jeriko og Jordandalen
I dag går turen til Jeriko i Jordandalen, verdens eldste sammenhengende bebodde by og
også mest lavtliggende, 260 m under havoverflaten. Vi møter Jordan Valley Solidarity
Movement www.jordanvalleysolidarity.org og hører om den kritiske situasjonen i
Jordandalen som er Område C under full israelsk militær kontroll, der
jord og vannressurser konfiskeres og stadig flere bosetterkolonier bygges. LES OGSÅ:
www.btselem.org/topic/jordan_valley
Vi tar så taubanen opp til Mount Temptation og spiser lunsj med en praktfull utsikt over
Jordan dalen med Dødehavet. Deretter blir det anledning til å bade i Dødehavet.
Reisen går så videre til Ramallah for overnatting.

Dag 5 onsdag 7.3. Ramallah
Ramallah er sentrum for de palestinske selvstyremyndighetene (PA) og en rekke
nasjonale og internasjonale organisasjoner. Om morgen møter vi den eldste og største

palestinske organisasjonen for menneskerettigheter, al Haq, Center for Applied
International law. www.alhaq.org som gir oss en innføring i menneskerettssituasjonen
under okkupasjon i lys av internasjonal lov. Deretter møter vi Sahir Francis, direktøren
for Addameer Prisoner Support www.addameer.org som forteller om situasjonen for de
mer enn 5 000 politiske fangene i israelske fengsler, deriblant flere hundre barn, som er
dømt i militærdomstolene.
Om ettermiddagen besøker vi Yassir Arafats Mausoleum og det nye Arafatmuseet,
deretter museet til nasjonalpoeten Machmoud Darwish.

Dag 6 torsdag 8.3. Militærdomstolen/Jerusalem
Denne dagen er viet det militære rettssystemet den betydning det har for å opprettholde
okkupasjonen. Vi får en innføring av advokaten Gerard Horton og Salwa Duaibis i
Military Court Watch http://www.militarycourtwatch.org/ som særlig jobber for barn
som stilles for militærdomstolen. Vi skal deretter overvære militære rettssaker i Ofer
militærdomstol, hvor vi også får snakke med de politiske fangenes familier. Etter lunsj
reiser vi til Jerusalem. Etter innsjekking på hotellet er ettermiddagen og kvelden fri til
utforske gamlebyen på egenhand.

Dag 7 fredag 9.3. Jaffa
Vi reiser inn i 48-Palestina/staten Israel for å lære om Nakba – katastrofen i 1948, da
flertallet av det palestinske folket ble fordrevet. I år er det 70 år siden Nakba, og vi
besøker en av de flere hundre ødelagte palestinske landsbyene som i dag er
nasjonalpark. Se: www.zochrot.org. Deretter drar vi til havnebyen Jaffa ved Tel Aviv der
det fortsatt bor mange tusen palestinere og hører om hva som skjedde i 1948 og
opplever hvordan det er i dag. Se: www.fanaryaffa.com Retur til Jerusalem.

Dag 8 lørdag 10.3. Jerusalem
Fra tidlig morgen av besøker vi Al-Aqsa/Haram al Sharif, den hellige muslimske
høyden i gamlebyen i Jerusalem med Klippedomen og al Aqsa moskeen. I gamlebyen
vandrer vi i det muslimske kvartalet og ser hvordan israelske kolonister erobrer og
bosetter seg i stadig flere hus her. Om Jerusalem, se: www.passia.org. Etter lunsj drar vi
med buss rundt Stor-Jerusalem for å se muren og ringen av israelske kolonibyer som er
bygget ulovelig.
Om kvelden har vi anslutningsmiddag.

Dag 9 Søndag 11.3.
Avreise til flyplassen.

