STANDARDPROGRAM FÖR ELEVRESA TILL FÖRINTELSENS PLATSER I POLEN
Syftet med studieresan är att öka kunskapen om Förintelsen. Målsättningen är att ge
ungdomarna inblick i de svåra valsituationer och dilemman som människor kan ställas inför och
att stimulera till en diskussion kring frågan om hur man själv handlar i olika situationer. Vilka
moraliska dilemman ställs jag inför? SKMA har lång erfarenhet av att arrangera resor till
Förintelsens platser i Polen. Likaså har de pedagoger som leder resorna gedigen vana vid att
leda elev- och ungdomsgrupper. SKMA:s programförslag är väl beprövat. Vi utformar
detaljprogram i samverkan med respektive skola. En förutsättning för en lyckad studieresa är
att ungdomarna är väl förberedda inför resan. Förberedelsearbetet kan utarbetas och
genomföras i samråd med SKMA och den pedagogiska ledaren.

Standardprogram
Dag 1
Flyg från Arlanda eller Skavsta till Krakow eller Katowice.
Vi börjar med en guidad vandring i Krakows före detta judiska stadsdel Kazimierz.
Före andra världskriget bodde de flesta judar i Kazimierz. Här finns många synagogor och
bönehus bevarade. När kriget startade 1939 fanns cirka 60 000 judar i Krakow, ungefär en
fjärdedel av den totala befolkningen.
Incheckning på hotellet, i två- eller trebäddsrum.

Dag 2
På förmiddagen besöker vi det före detta gettoområdet. Efter den tyska ockupationen i
september 1939 började nazisterna systematiskt fängsla och mörda judar. I mars 1941
upprättades ett getto i ett fattigt område av Krakow kallat Podgorze. Nazisterna tvingade
judarna i Krakow att lämna sina hem och flytta till gettot.

På eftermiddagen reser vi söderut för att besöka en liten stad som heter Rabka. Under
Förintelsen grundade den nazistiska säkerhetstjänsten (SD) en av sina så kallade träningsskolor
här. Vid skolan utbildades även högre befäl i den nazistiska ideologin.

Dag 3 och 4
De följande två dagarna besöker vi de före detta koncentrations- och förintelselägren
Auschwitz I och Auschwitz II-Birkenau. Dessa är två av Polens största museer, med uppemot två
miljoner besökare per år. Av bokningsrelaterade skäl kan det därför variera vilket av de före
detta lägren vi besöker först. Upplägget för dagarna kan exempelvis se ut som följer:
Dag 3 åker vi till Oswiecim, eller Auschwitz som tyskarna kallade staden. Där besöker vi
Birkenau eller Auschwitz II. Så kallades den del av Auschwitz-lägret som framför allt var ett
förintelseläger. Direkt efter att tågen kört in på perrongen bestämdes vilka som skulle tas ut till
arbete och vilka som skulle föras till gaskamrarna. De flesta baracker förstördes efter kriget,
men det finns rester av baracker, vakttorn, gaskammare och krematorier på området.
Lägerområdet är jättestort och vandringen tar flera timmar.

Nästa dag besöker åker vi tillbaka till Oswiecim och besöker Auschwitz I, det första
koncentrationsläger som tyskarna byggde i Polen. Auschwitz I var från början ett arbetsläger för
polska politiska fångar. Senare användes lägret även för andra fångar, framför allt judar och
ryska krigsfångar. Auschwitz I var ett så kallat huvudläger och började byggas 1940. Efter hand
fick lägret en massa underläger som låg en bit från huvudlägret, bl.a. Auschwitz II-Birkenau.
Därefter kör bussen direkt till Krakows centrum för ett par timmar fri tid innan den
gemensamma avslutningsmiddagen.
Efter middagen går vi på konsert för att lyssna på Klezmermusik, en blandning av judisk och
romsk musik från Östeuropa.

Dag 5
Utcheckning från hotellet på förmiddagen, buss till flygplatsen. Ankomst till Arlanda eller
Skavsta på eftermiddagen.

