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VIL DU VITE MER?

DU KAN RINGE HELGA
ELLER MAILE TIL

www.aktive fredsreiser.no
15. mai 2006
29. juli 2006 kl. 11.00 fra Oslo
17. august 2006 kl. 12.00 til Oslo
kr. 4.990,buss tur/retur Baile Tusnad - Oslo,
overnatting, mat og workshops
sovepose i små fjellhytter

skal gi ungdom i alle aldre tro på at
konflikter kan løses og at fred kan skapes
og at deres egne holdninger og handlinger
er avgjørende

www.aktive-fredsreiser.no
www.patrir.ro/peacecamp
95 23 81 99
kontor@aktive-fredsreiser.no

TUREN ER SUBSIDIERT AV AKTIVE FREDSREISER

BAILE TUSNAD, ROMANIA

1. - 14. AUGUST 2006

INTERNASJONAL

fredsleir for ungdom
Postboks 19, N-4951 Risør Telefon +47 37 15 39 00
kontor@aktive-fredsreiser.no www.aktive-fredsreiser.no

www.patrir.ro/peacecamp

UNGDOM ER
EN VIKTIG, MEN
OFTE OVERSETT
GRUPPE AKTØRER
I tillegg til å være
morgendagens
ledere, har ungdom
energi, et unikt
perspektiv og øver
selv stor innflytelse
på sine venner i en
viktig fase av livet.
Det rumenske
fredsinstituttet
Patrir (Peace Action
Training and
Research Institute
of Romania og
Aktive Fredsreiser
arrangerer derfor
leiren “Ungdom for
positiv endring”.
På denne fredsleiren
får ungdom
anledning til å
komme sammen i
et miljø fylt av
engasjement og
energi for å
utveksle ideer, lære
av hverandre og
hjelpe hverandre til
å utvikle nye
perspektiver

program

handling

workshops og foredrag

gjør ideene dine om til handling

Hver dag arrangeres workshops som tar for seg
menneskerettigheter, fredsbygging og fredsutdanning,
miljø og lokalsamfunn, lederutvikling, kunst og kultur
og mye mer.

Blir du med på leiren får du sjansen til å skaffe deg et
nytt, bredt og inspirerende nettverk. Du får muligheten
til å utveksle ideer og kunnskap, og du kan være med
på å forme den verden vi alle ønsker.

friluftsaktiviteter og teambuilding

hva skjer?

Det tilbys også daglig friluftsaktiviteter som fjellklatring
og fjellvandring, sykling, kanoturer, besøk til landsbyer
og museer der deltakerne kan bli kjent med hverandre
på en annen måte.

Du får være med på workshops, foredrag og studiegrupper, samt flotte frilufts- og kulturarrangementer.
Alt dette foregår i det fantastiske fjellområdet Baile
Tusnad i Romania.

internasjonale prosjektkvelder

lærer jeg noe?

Alle deltakerne vil forberede og presentere kulturinnslag fra sitt land på den internasjonale aftenen.
På de mange prosjektkveldene får deltakerne
anledning til å presenetere egne prosjekter og
lære om prosjketer andre har satt i gang.

Du vil lære om menneskerettigheter, fredsbygging, lederskap og flerkulturell samhandling.

tematikk
overordnet mål
Hver dag dedikeres til et tema som
vil brukes som ledetråd gjennom alle
dagens aktivitetene - for eksempel
menneskerettigheter. Alle aktivitetene
på leiren har som overordnet mål å få til
flerkulturell idéutveklsing og samhandling.
En stor bredde i sosiale aktiviteter gir ungdommer gode muligheter til å bli kjent og
knytte bånd på tvers av landegrenser
www.patrir.ru/peacecamp
LØRDAG 29. JULI
Buss Oslo - Trelleborg. Båt til Rostock.
SØNDAG 30. JULI
Buss Rostock - Bratislava.
MANDAG 31. JULI
Buss Bratislava - Clusj (Romania).
TIRSDAG 1. AUGUST
Buss Clusj - Baile Tusnad.

etterpå?
På fredsklubbens nettsted kan du hente
informasjon om, og finne eksempler
på, aktivt fredsarbeid. Et globalt
møtested der det er lett å kontakte
likesinnede. Vi legger opp kurs som
interaktive klasserom, og du får
tilgang til medlemmenes eget chatroom
der de kan møtes, diskutere kursene de
deltar i og utveksle erfaringer og ideer.
Du vil også motta minst et nyhetsbrev i
kvartalet.

www.aktive-fredsreiser.no
MANDAG 14. AUGUST
Buss Baile Tusnad - Budapest.
TIRSDAG 15. AUGUST
Buss Budapest - Tropical Islands.
ONSDAG 16. AUGUST
Buss Tropical Island - Hirtshals.
TORSDAG 17. AUGUST
Båt Hirtshals - Kristiansand. Buss til Oslo.

ACTIVE FOR
PEACE
Engasjer deg i
fredsklubben
“Active for Peace”.
Som medlem i vår
internasjonale
fredsklubben kan
du videreføre ditt
engasjement etter
fredsleiren og få
tilgang til oppdatert
informasjon, kursog treningsprogram.
Medlemsskapet
er gratis. Er dette
noe for deg, så
kontakt oss på
info@
activeforpeace.no

