Belfast
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En resa till

”The Troubles”
I början av januari åkte en
grupp på 20 lärkor och två
lärare på en projektresa
till Belfast, Nordirlands
huvudstad. Resan var en
vecka lång, och under
den tiden fick vi lära oss
om områdets historia,
och hur den påverkar
befolkningen än idag.
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N

ordirland var länge ett av Euro
pas farligaste områden på grund
av “The Troubles”, en ofta våld
sam och blodig konflikt mellan
katoliker och protestanter. Vi
läste in oss på ämnet innan, för
att vara så insatta som möjligt när vi väl anlände.
Vi fick bl.a. veta att eftersom området är så polari
serat så måste man vara lite försiktig med hur man
uttrycker sig. Trots det så hade vi under veckan
flera diskussioner med människor som direkt blivit
påverkade av konflikten.
Vi anlände till Belfast sent på onsdag kväll. Vi
var bosatta hos värdfamiljer under resan, och de
mötte oss på flygfältet. Den första dagen hade vi
inget program, men vi fick chansen att lära känna
våra värdfamiljer och umgås med dem vi bodde
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BILDER BEMMY EKLÖV

Vi fick också lyssna
på flera föreläsningar
som gav olika
perspektiv på The
Troubles.
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Vi fick... klättra runt
Giant’s Causeway, ett
område med förbryllande
stenformationer och
finurliga myter.
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med. Våra första dagar i Belfast hade väldigt stort fo
kus på historia och fakta om landet. Vi besökte Nordir
lands parlament, Stormont, och vi fick lära oss om hur
den politiska makten fördelas i området och hur partier
med motsatta åsikter och agendor ändå lyckas samar
beta (mer eller mindre lyckat) kring gemensamma mål.
Vi fick också lyssna på flera föreläsningar
som gav olika perspektiv på The
Troubles, och fick en guidad tur
av en del historiskt viktiga
platser i Belfast.

dag, men vi fick också gott om tid till att utforska
Derry/Londonderry på egen hand.
FÖLJANDE DAG BESÖKTE vi Crumlin Road Gaol,

BILDER BENNY EKLÖV, ANNA GRÖNLUND
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som en gång i tiden var ett ökänt fängelse och
numera fungerar som ett museum. Vi fick också
se Belfasts berömda väggmålningar och
Fredsmuren. På onsdagen hade
vi inget program, och vi fick
spendera vår sista dag i
Belfast med att utforska
staden och umgås
I MITTEN AV resan
med vänner innan
fick vi en paus
vi åkte hem.
Under resan lärde vi oss hur
Under resan
från historia och
föreläsningar. På
lärde vi oss
splittring, polarisering och
lördagen besökte
hur splittring,
fördomar i ett samhället skapar
vi först Titanicpolarisering
våld och obeskrivlig smärta för
museet i Belfast,
och fördomar
i ett samhället
och på kväl
befolkningen. Det fick oss att
len åkte vi till
skapar våld
fundera på hur väl vi har det som
Armagh, där vi
och obeskriv
lever i ett rättvist samhälle där
lig smärta för
såg på en match
konflikter löses med samarbete och
befolkningen.
gaelisk fotboll.
På söndagen åkte
Det fick oss att
diskussion istället för med våld.
fundera på hur
vi buss längs norra
väl vi har det som
kusten. Vi fick se
flera gamla slott, gå
lever i ett rättvist
samhälle där konflikter
över en 30 meter hög
löses med samarbete och
repbro, och klättra runt
Giant’s Causeway, ett område
diskussion istället för med
med förbryllande stenformationer
våld.
och finurliga myter. Det mest förbryl
lande var nog det vackra vädret.
DET VAR DOCK inte endast kunskapen som var
central för projektet, utan vi fick också mycket tid
PÅ MÅNDAGEN ÅKTE vi till Derry/Londonderry, Nord
till att gå runt i staden, vara med vänner och lära
irlands näst största stad, där flera kritiska händelser
känna varandra bättre. Många av oss blev också
ägde rum under The Troubles. Vi fick höra om stadens
goda vänner med våra värdfamiljer, och om det är
brutala historia, och besökte ett museum med samma
något vi kommer minnas från Belfast 2020 så är
tema. Måndagen var kanske veckans mest lärorika
det nog människorna.
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