REISE TIL KAMBODSJA I JANUAR 2014:
Aktive Fredsreiser forsøker å arrangere en reise til Kambodsja hvert år. Vi ønsker å fokusere på
folkemordet og forbrytelsene mot menneskeverdet i det tidligere Røde Khmer regimet. Vi fikk en
enestående mulighet til å oppleve det spesielle Kambodsja og å til komme nært inn på befolkningen og
kulturen.
Vår reiseleder var Anne-Marit Vestengen. Hun jobber for tiden i Kambodsja hvor hun fordeler frivillige
til forskjellige prosjekter.
Vi besøkte Angkor Wat, Landminemuseet, Killing Fields, den flotte stranden i Sihanoukville, Phnom
Penh, Siem Reap og mye mer..
Kongeriket Kambodsja har ca 15 millioner innbyggere, ligger i sydøst Asia ved Thailand-bukta, Laos
og Vietnam. Landskapet preges et flatt landskap og delvis fjell. I vest av Kambodsja ligger innsjøen
Tonle Sap, i øst har vi elven Mekong, en av de 10 lengste elver i verden.
Etter uavhengigheten fra koloniherren Frankrike i året 1953 fulgte årtier med borgerkriger som gav
stort tap i befolkningen og i økonomien. Også Vietnamkrigen og diktaturet under Røde Khmer fra
1975-1979 ga landet økonomisk forfall.

Ankor Wat
Angkor var hovedsetet til Khmerriket og var kjent for tempelkomplekset Angkor Wat, en millionby ved
bredden av Tonle Spa
Angkor Wat betyr"Tempelet i Angkor" på Khmer og er det største religiøse monument i verden. Det var
først hinduistisk og senere ble det buddhistisk. Angkor Wat er designet for å representere fjellet Meru,
hjemstedet for guddommene i hinduismen. Angkor har i dag massiv turisme med opp mot fire millioner
besøkende i året.

.

Landmine-museet
Landminemuseet reflekterer historien til Kambodsja. Aki Ra en tidligere barnesoldat i Røde Khmer
opprettet museet i 1997. Etter at han var årelang soldat i Røde Khmer reiste han tilbake til sin landsby.
Han så hvilke store skader som blir påført barna av landminene som han selv var med på å legge ut.
Han tok barna med seg hjem og tok vare på dem. Han bruker nå sin tid til åfjerne de landminene han i
sin tid la ut.
Det antas at det fremdeles finnes ca. 5 000 000 landminer i Kambodsja.

Landminemuseet er ikke bare et museum, men også et hjem for foreldreløse barn.

Skolen i Pongro Village
Når skoleungdommer reiser med Aktive Fredsreiser til Polen og Tyskland samler de på slutten av
turen inn myntene de har i lomma. Disse pengene blir brukt til hjelpeprosjekter. Av disse pengene
kunne vår reiseleder Anne-Marit Vestengen støtte bygging av en skole. Sammen med ildsjelen Sim
Sao fra Pongro Village i Bankong District, Siem Reap startet de byggingen av en skole..
I 2011 ble det kjøpt inn bøker til ca 100 barn fra en privat innsamling i Norge. Skolen ble fort for liten,
og Sao ønsket å utvide, slik at alle barna skulle få muligheten til undervisning. Så kom ideen om en
større skole opp.
Aktive Fredsreiser donerte penger, slik at drømmen skulle bli virkelighet. Det meste gjøres på dugnad
av foreldrene i landsbyen på deres fridager. Det jobbes hardt og samarbeidet er viktig for at alle skal få
eierskap til den nye skolen. Det er gravd brønn, satt opp toaletter, ett område er ryddet for dyrking av
grønnsaker og det er gjort klart til små hytter hvor frivillige fra forhåpentligvis Norge kan bo i.

Sim Sao, er født i 1973, og begge foreldrene hans ble drept under Pol Pots regime. Han ble soldat i en
alder av 13 år og i hans unge liv var det krig som var hans hverdag. Etter krigen ble han tatt inn i en
pagoda (kloster), hvor han ble tatt vare på av munker og av lokalsamfunnet rundt ham. Han fikk mat,
klær og utdanning. Han lærte å lese og skrive og var i pagodaen i ti år, før han valgte å flytte til Siem
Reap og landsbyen Pongro, der hans kone også kommer fra. Tanken på å betale tilbake til samfunnet
har vært i hodet hans i mange år. Sao ønsket å hjelpe barn og ungdommer til en bedre framtid og flere
muligheter enn han hadde da han var barn. I det små begynte han en skole ved huset sitt og familiene
i landsbyen sendte barna til skolen for at de skulle lære, mens Sao jobbet som tuk-tuk sjåfør.

Tonle Sap
Tonle Sap er den største innsjøen i sydøst Asia. Tonle Sap er uvanlig av to grunner.
Strømningsretningen forandrer seg to ganger i året. Sjøen blir dramatisk større og mindre alt etter
årstidene. For det meste er sjøen liten og kun en meter dyp og har en flate på 1 700 kvadratkilometer.
Når elven Mekong utvider seg blir sjøen større og når en størrelse på 16 000 kvadratkilometer og får
en dybde på 9 meter
Ved kanten av sjøen finner vi hjemmene til mange etniske vietnamesere og mange lever i de flytende
landsbyene rund sjøen. Her bor det ca. 1,2 millioner mennesker. De lever hovedsakelig av fiske.

Don Bosco Hotel School i Sihanoukville
Don Bosco Hotell er noe spesielt. Det er en hotellfagskole hvor studentene gjør sine paktiske
erfaringer på hotellet. Vi bodde på dette hotellet for å støtte opp om prosjektet.
Sihanoukville er den mest populære badebyen i Kambodsja
I tillegg til mange flotte strender er det et yrende uteliv med mange restauranter, hoteller og markeder.

Koh Rong
Vi gjorde en utflukt til øya Koh Rong. Det er den 2. største øya i Kambodsja og ligger ved Thailandsbukta. Bungalowene, stranden og temperaturen var behagelig. Øya var en opplevelse på vår reise.

Phnom Penh
Hovedstaden Phnom Penh har ca. 1,5 millioner innbygger og ligger sydvest i landet ved Tonle Sap, en
sideelv til Mekong. Byen har sitt navn fra Wat Phnon Daun Penh som ble bygd i 1372 på et kunstig 27
m høyt fjell. År 1434 flyttet den siste herskeren av Ankor sin residens til det nåværende Phnom
Penh.1867 ble byen også sete for de franske koloniherrene. Befolkningen i Phnom Penh bestod før
den politiske uavhengighet av Kambodsja i 1953 av like mange Vietnamesere, Kinesere og Khmer.
Under den andre Indokinakrig ble Phnom Penh flere ganger angrepet av Vietkong enheter. Året 1975
ble Phnom Penh erobret av Røde Khmer. De deporterte nesten hele befolkningen ut på landet rett
etter maktovertakelsen. I dag er Phnom Penh fremdeles den største byen i Kambodsja også hva
handel og økonomi angår. Trafikken i Phnom Penh er veldig stor og det er stadig kø. Moped er det
mest brukte transportmiddelt. Det finnes flere moped enn innbyggere. Til tross for overbefolkningen og
stor trafikk finnes det forskjellige arkitektoniske severdigheter, som bygninger fra kolonitiden, ny
Khmerarkitektur (uavhengighetsminnesmerke), Røde Khmer minnesmerke (Tuol Sleng, S-21,
Shoeung Ek). Det finnes gode muligheter for å handle i Phnom Penh. De mest kjente markedene er
Central Market og det russiske markedet.

Tuol Sleng Fengslet (S-21)
Tuol Sleng fengselet eller S-21 var opprinnelig en videregående skole. Når Røde Khmer inntok byen i
1975 ble skolen gjort om til fengsel. Fengselet består av 4 bygninger med både små og store celler. I
løpet av Røde-Khmer tiden satt det 20 000 fanger her. Av disse var det bare 7 stykker som overlevde.
Det var hovedsaklig 2 typer fanger her, motstandere av Røde Khmer eller forædere som de ble kalt og
antatte spioner fra KGB og CIA.

Killing Fields
Killing Fields er en rekke av massegraver i Kambodsja, Her drepte Røde Khmer brutalt. En regner
med at det ble drept ca. 2,5 millioner mennesker inkludert sykdom og sult.

Killing Field, Choeung Ek er en tidligere frukthage. Nå er det massegraver av ofrene etter Khmer
Rouge som ble drept mellom 1975-1979. Stedet ligger ca 17 km syd for Phnom Penh. Det er den mest
kjente av utallige killing fields. En har funnet massegraver med 885 lik i Choeung Ek etter at regimet
falt. Mange av de døde var tidligere politiske fanger som ble torturert i Tuol Sleng.
I dag er Choeung Ek et minnesmerke som er markert med en buddhistisk Stupa. Stupaen har glass på
sidene og inneholder mer enn 5 000 hodeskaller. De nederste etasjene blir åpnet om dagen, slik at
besøkende kan se de. Mange hodeskaller er knust av Røde Khmer

