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Informasjon om ffkfs studietur til Jordan 15.-22. 
september 2018  
 
Studieturen 2018 går til Jordan, og har hovedfokus på situasjonen for 
syriske og palestinske flyktninger, samt at vi gjør et dypdykk i 
æresbegrepet, og hvordan det påvirker flyktningers liv både i Jordan, og i 
tiden etter at de kommer til Norge.. 
 
Dette er den 8. studieturen ffkf arrangerer, og den er kun åpen for 
deltakere fra ffkfs 290 medlemskommuner.  Turen arrangeres til selvkost, 
dvs. at ffkf ikke skal tjene penger på turen. 
 
Målet med studieturen 
 
ffkf mener at det er viktig at flyktningarbeidere i Norge har kjennskap til de forholdene flyktningene 
kommer fra, og at slik kunnskap bidrar til et bedre og mer målrettet integreringsarbeid her hjemme.  
Gjennom turen får deltakerne treffe norske myndigheter som arbeider med fagfeltet vårt i Jordan, 
internasjonale og lokale organisasjoner på fagfeltet, og, ikke minst, høre flyktningenes egne historier og 
tanker om nåtid og fremtid.  Gjennom turen bygges også nettverk med kolleger fra hele landet. 
 
Praktisk informasjon 
 
Studieturen har avreise fra Gardermoen 15.9, med retur til samme sted 22.9.  Pris p.p. er kr.19.500,- i 
dobbeltrom, tillegg for enkeltrom er kr.4.000,-.  Dette inkluderer alle utgifter til reise, kost og losji, det 
eneste som kommer i tillegg er den enkeltes private kostnader. 
 
Vår tekniske arrangør er Fjell og Fjord konferanser AS, et byrå som har lang erfaring med å 
tilrettelegge for konferanser og studieturer.  De deltar og med en reiseleder på turen. 
 
ffkf arrangerer sine studieturer i nært samarbeid med norske myndigheter i landene vi reiser til, og også 
denne turen starter med et møte med Tone Allers, Norges ambassadør til Jordan og Irak, med fokus 
på Norges rolle i regionen generelt, og hvordan ambassaden arbeider på flyktningfeltet spesielt. 
 
Sikkerhet 
 
Deltakernes sikkerhet er et hovedfokus for ffkf som arrangør av studieturen.  Vi har lang erfaring med å 
ta deltakerne med til det som kan være urolige områder, og vi rådfører oss hele tiden med norske 
myndigheter og organisasjoner samt lokalkjente ifht. sikkerhetssituasjonen.  Det betyr at programmet 
kan bli endret på kort varsel hvis sikkerhetssituasjonen tilsier det. 
 
Vi vil presisere at dette er en arbeidstur, med tett program og lite fritid.  Turen kan være fysisk og 
psykisk krevende, og krever normalt god helse.  Alle deltakere må forholde seg turens aktiviteter, og til 
informasjon gitt av reiseledelsen.  Misbruk av alkohol eller andre rusmidler tolereres ikke, og kan føre til 
hjemsendelse for egen regning. 
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