
!
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Med ffkf til Jordan 15.-22. september 2018

ffkf har gleden av å ønske velkommen til årets studietur med fokus på syriske og

palestinske flyktninger, og et dypdykk i æresbegrepet.

http://www.ffkf.no/


Om studieturen

ffkfs 8. studietur går til Jordan i september, og vi

kan tradisjonen tro by på en særdeles

innholdsrik og faglig solid studietur.

 Hovedbasen blir hovedstaden Amman, men vi

legger og inn en faglig-sosial overnattingstur til

Dødehavet.

Programmet er under arbeid, men vi starter

turen med et besøk hos Tone Allers, Norges

ambassadør til Jordan og Irak.  Fokuset

er Norges rolle og prioriteter i Jordan og Irak, og

vi får anledning til å møte ansatte ved

ambassaden som arbeider på vårt felt.

Videre ut over i uken blir det møter med lokale,

nasjonale og internasjonale organisasjoner som

jobber innen tematikken for turen.  Vi arbeider

også for at vi skal få treffe flyktninger som

oppholder seg i Jordan, og få høre deres

historier.

Turen finansieres til selvkost, ffkf har ikke

fortjeneste på turen.

Mer informasjon om ffkf studieturer / skriv som

kan brukes overfor arbeidsgiver finner du under.

Praktisk informasjon

Studieturen er åpen for alle som arbeider på

flyktningfeltet i ffkfs medlemskommuner, men vi

må i første omgang begrense deltagelsen til to

personer fra hver kommune, påmeldte ut over

dette vil bli satt på venteliste.

Avreise fra Gardermoen 15.9. kl.12.00

(fremmøtetid annonseres til deltakerne))

Retur Gardermoen 22.9. kl.16.55

Pris p.p. i dobbeltrom kr.19.500,-.  Tillegg for

enkeltrom kr.4.000,-.

Pakken inkluderer:    

- Fly tur/retur Oslo

- Mat og drikke om bord i flyene

- Overnatting 7 netter på Marriott Hotell i

Jordan

- Frokost, lunsj og middag hver dag i Jordan

- Faglig program hver dag



Om programmet

Studieturen starter med et besøk i residensen til den norske ambassadøren til Jordan og Irak, Tone Allers.

 Her får vi høre om Norges rolle i regionen, og om arbeidet ambassaden gjør overfor flyktninger generelt,

og de som skal bosettes i Norge spesielt.  Vi får også møte hennes stab på fagfeltet.

Amman blir base for studieturen, og vi vil gjennom uken i Jordan kombinere seminarer på hotellet vårt med

besøk hos ulike organisasjoner.  Vi jobber nå overfor en rekke ulike organsisasjoner for å få på plass endelig

program; vi kan nevne UNHCR, Leger uten grenser, UNRWA, Flyktninghjelpen, IOM, Kvinna til kvinna og

Jordanian womens union.  Når du har meldt deg på, får du tilgang til en egen Facebookgruppe hvor

informasjon om programmet og det praktiske rundt reisen blir delt.

Torsdag til fredag under turen arrangerer vi en faglig-sosial tur til Dødehavet, hvor vi i tillegg til å bade, skal

bruke tid på å diskutere og fordøye de inntrykkene vi sitter igjen med etter turen.

Påmelding, frist 10. mai

www.ffkf.jordan18.axacoair.se

(http://www.ffkf.jordan18.axacoair.se/)

Påmelding og alt praktisk rundt studieturen styres av vår

tekniske

arrangør, Fjell og Fjord konferanser AS

(https://www.fjellogfjord-konferanser.no).

Spørsmål om påmelding rettes til:

Silje B. Holte

E-post: silje@fjellogfjord-konferanser.no

(mailto:silje@fjellogfjord-konferanser.no)

Telefon: (+47) 63 80 65 14

Spørsmål om faglig innhold rettes til:

ffkf organisasjonssekretær Solveig Oldereide

E-post: sekretar@ffkf.no (mailto:sekretar@ffkf.no)

 

http://www.ffkf.jordan18.axacoair.se/
https://www.fjellogfjord-konferanser.no/
mailto:silje@fjellogfjord-konferanser.no
mailto:sekretar@ffkf.no


Nyttige dokumenter / lenker:

Informasjon til arbeidsgiver (http://www.ffkf.no/wp-

content/uploads//2018/04/Jordaninvitasjonsvedlegg.pdf)

Denne siden i pdf-format (http://www.ffkf.no/wp-content/uploads//2018/04/JordanHTML.pdf)

Våre hoteller i Amman (http://www.marriott.com/hotels/travel/ammjr-amman-marriott-hotel/) /

Dødehavet (http://www.marriott.com/hotels/travel/qmdjv-dead-sea-marriott-resort-and-spa/)

Den norske ambassaden i Jordan (https://www.norway.no/en/jordan)

Informasjon om Jordan fra The world factbook (https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/geos/jo.html)

Global Focus Jordan (UNHCR)

(http://reporting.unhcr.org/node/2549#_ga=2.198160874.49504668.1523198404-

217914624.1511387544)

Glimt fra tidligere studieturer

Iran 2002

Besøk i kurdisk landsby i den

vestlige Kermanshah-

provinsen, ikke langt fra

grensen til Irak.

Iran 2002

På vei til møte med prestene

på den store presteskolen i

Qom.

Etiopia 2012

Ankomst til Jijiga i Ogaden-

provinsen øst i Etiopia.

http://www.ffkf.no/wp-content/uploads//2018/04/Jordaninvitasjonsvedlegg.pdf
http://www.ffkf.no/wp-content/uploads//2018/04/JordanHTML.pdf
http://www.marriott.com/hotels/travel/ammjr-amman-marriott-hotel/
http://www.marriott.com/hotels/travel/qmdjv-dead-sea-marriott-resort-and-spa/
https://www.norway.no/en/jordan
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/jo.html
http://reporting.unhcr.org/node/2549#_ga=2.198160874.49504668.1523198404-217914624.1511387544


Etiopia 2012

Møte med flyktninger fra

leirene mot grensen til

Somalia, i samarbeid med

UNHCR

Tyrkia 2014

Sammenkomst i residensen til

Norges ambassadør til

Tyrkia, Janis Bjørn Kanavin.

Tyrkia 2014

Møte hos IOM i Ankara, Tyrkia

Tyskland 2016

Omvisning på det

fellesnordiske

ambassadeområdet i Berlin.

Tyskland 2016

Møte med en av de mange

frivillige organisasjonene som

arbeider med flyktninger i

Tyskland.

Tsjekkia 2016

Møte med representanter for

Flyktningseksjonen i

Innenriksdepartementet i

Praha.
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