Verdenserklæringen om
menneskerettighetene
Artikkel 1
Alle mennesker er født frie og med
samme menneskeverd og menneskerettigheter.
De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i
brorskapets ånd.

www.hvitebusser.no

Hvite busser AS
www.hvitebusser.no
hvitebusser@hvitebusser.no



Fakta om stiftelsen
Stiftelsen Hvite busser til Auschwitz® arrangerer dokumentasjonsreiser til
noen av nazistenes tidligere konsentrasjonsleire. Hensikten er å gi
ungdom kunnskap om menneskerettigheter og demokrati, og bevisstgjøre
unge mennesker til å ta ansvar for en fredeligere verden.
”– Den som glemmer historien må leve den om igjen”,
står det på en brakkevegg i Auschwitz.
Stiftelsen Hvite busser til Auschwitz® jobber for:
• at historien ikke skal glemmes
• at skoleelever skal inspireres til å få kraft og vilje til å ta personlig
ansvar
• at skoleungdom skal ha en bevisst holdning slik at de kjenner igjen
de kreftene som kan true demokratiet
• at ungdom skal bli oppmerksomme på fordommer, myter og
holdninger som ikke er basert på menneskers likeverd
Hvite busser AS er et driverselskap som er heleid av stiftelsen Hvite busser til Auschwitz®. Selskapet tar seg av
turproduksjon, markedsføring og prosjektutvikling. Hvite busser AS har en egen administrasjon med kontor i
Porsgrunn.
Historikk
Stiftelsen Hvite busser til Auschwitz® startet som en
forening i 1992. Etter hvert ble etterspørselen etter
dokumentasjonsreisene så stor at foreningen ble omdannet til stiftelse med en egen liten administrasjon.
Siden starten i 1992 har over 100.000 deltagere deltatt
på Hvite busser-turer til nazistenes tidligere konsentrasjonsleire i Europoa.
Stiftelsen drives på non-profitt basis, dvs. at et evt. overskudd kommer våre deltagere til gode i form av undervisningsmateriale, dokumentarfilmer og lignende.



Verdenserklæringen om
menneskerettighetene

Artikkel 2
Enhver har krav på alle de rettigheter som
er nevnt i denne erklæring, uten forskjell
av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge,
kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller
ikke gjøres noen forskjell på grunn av den
politiske, rettslige eller internasjonale stilling
som innehas av det land eller det område en
person hører til, enten landet er uavhengig,
står under tilsyn, er ikke-selvstyrende eller
på annen måte har begrenset suverenitet.
Artikkel 3
Enhver har rett til liv, frihet og personlig
sikkerhet.

Hilsen fra direktøren
Stiftelsen Hvite busser til
Auschwitz® feiret i 2007 sitt
femtenårs jubileum. I løpet av
disse årene har 100.000 ungdomsskoleelever, elever i videregående
skole, lærere, foreldre og voksengrupper deltatt på turene våre!
De som satt som fange eller på
annen måte opplevde naziregimet
under andre verdenskrig, hevder
at våre turer har vært et viktig bidrag for å hindre fremveksten av antidemokratiske holdninger og miljøer i Norge.
Vi får også tilbakemeldinger fra en rekke skoler som har
erfart at turene har bidratt positivt når det gjelder klassemiljø og holdninger hos elevene.
Det er derfor gledelig for oss i Hvite busser at elever, lærere
og foreldre fortsatt ser nytteverdien, men også gleden ved å
delta på våre turer. Også våre voksenturer synes å gi gode
opplevelser for dem som er med på disse. Alle bidrar på
denne måten i en felles innsats for en god sak!
Vi ønsker gamle og nye deltagere velkommen til nye turer
med Hvite busser. Dere kan enten bestille ett av våre faste
turopplegg, eller vi kan tilpasse turen etter nærmere avtale.
Dere er alle hjertelig velkommen!

Verdenserklæringen om
menneskerettighetene
Artikkel 4
Ingen må holdes i slaveri eller trelldom. Slaveri
og slavehandel i alle former er forbudt.
Artikkel 5
Ingen må utsettes for tortur eller grusom,
umenneskelig eller nedverdigende behandling
eller straff.

www.hvitebusser.no



Hva er inkludert i turprisen
• I forkant av leirbesøk vises dokumentarfilm med
tidsvitne fra Norge.
• Bussreisen foregår i moderne turistbuss.
• Reiseleder fra Hvite busser.
• Der man reiser med nattferge er 4-sengs innvendig
lugar og kveldsmat inkludert.
• Der hvor måltid er oppsatt i program er maten
inkludert, dersom ikke annet er oppgitt.
• Drikke er de fleste steder ikke inkludert.
Når kan man reise?
Vi setter opp turer etter som skoler/grupper bestiller.
Det dere som kunde må gjøre er å finne en uke dere
vil dra og hva slags program dere ønsker.
I høysesong som september/oktober, mars/april lønner
det seg å være tidlig ute med bestilling. Men spør oss
gjerne først så dere ikke TROR at vi er fullbooket!!!
Bussen
Vi forsøker å få med så mange som mulig på våre
reiser. Det kan derfor hende at dere som gruppe
kommer i buss sammen med en annen gruppe. Dette
har vist seg ofte å bli en veldig koselig tur. Man treffer
da andre på samme alder og får nye venner som kan
være fra en helt annen kant av Norge, eller kanskje til
og med fra samme by/bygd som din gruppe. Dersom
dere ønsker å dra uten å dele buss med andre, kan vi
ordne dette mot et tillegg i prisen.
Mat
Våre turer er primært ungdomsreiser. Av den grunn
er det som oftest ungdomsmenyer på de steder der det
er forhåndsbestilt mat. På våre påmeldingsturer for
voksne er det andre menyer.



Verdenserklæringen om
menneskerettighetene

Artikkel 6
Ethvert menneske har krav på overalt å bli
anerkjent som rettssubjekt.
Artikkel 7
Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle
har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot
enhver oppfordring til slik diskriminering.

4 eller 5 dager Gdynia/Gdansk med besøk i leirmuseet Stutthof
Dag 1
Tidlig om morgenen kjører bussen fra Kristiansand/Oslo
til fergen i Sverige. I Sverige vil man få servert et måltid.
Ombord i fergen, som har avgang på kvelden, er det felles
kveldsmat og overnatting i 4-sengs innvendig lugar.
Dag 2
Før fergen ankommer Polen serveres frokost. Etter ankomst
møter vi en lokalguide for sightseeing i Gdansk og Westerplatte. Ettermiddagen er etter avtale med reiseleder fra Hvite
busser. Om kvelden sjekker vi inn på hotellet for 2 netter
i Gdynia eller Gdansk. Felles kveldsmat og overnatting i
flersengsrom.
Dag 3
Tidlig frokost før bussen kjører til leirmuseet Stutthof.
Formiddagen benyttes i leiren med lokalguide. Om kvelden
er det felles kveldsmat på hotellet.
Dag 4
Etter en tidlig frokost og utsjekking fra hotellet har bussen
avreise. Dagen kan benyttes i Gdynia eller Gdansk etter
avtale med reiseleder fra Hvite busser. Om kvelden er det
avgang med ferge fra Polen til Sverige med overnatting i
4-sengs innvendig lugar og kveldsmat.
Dag 5
Før fergen ankommer Sverige serveres frokost. Et felles måltid på vei tilbake til Kristiansand/Oslo. Beregnet ankomst er
sen ettermiddag.

Denne reisen kan også gjøres på 4 dager. Program finner
dere på www.hvitebusser.no under menyen fra kartet eller
menyen ”hvite busser-turer”.
PRISER: Se www.hvitebusser.no eller eget prisark.
Verdenserklæringen om
menneskerettighetene
Artikkel 8
Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente nasjonale domstoler mot handlinger som
krenker de grunnleggende rettigheter han er gitt
i forfatning eller lov.

www.hvitebusser.no



4 eller 5 dager Berlin med besøk i leirmuseene Sachsenhausen og
Dag 1
Tidlig om morgenen kjører bussen fra Kristiansand/Oslo til fergen i Sverige. I Sverige vil man få servert et måltid.
Ombord i fergen, som har avgang på kvelden, er det felles kveldsmat og overnatting i 4-sengs innvendig lugar.
Ved avreise fra Kristiansand tar man ferge over til Danmark og kjører videre til Tyskland for overnatting på
hotell og felles kveldsmat.
Dag 2
Før fergen ankommer Tyskland serveres frokost. Etter ankomst kjører bussen til leirmuseet Sachsenhausen
hvor det er 2-3 timers omvisning med reiseleder fra Hvite busser. Felles lunsj. Om kvelden sjekker vi inn på
hotell i Berlin eller omegn for to netter. Felles kveldsmat på hotellet.
Dag 3
Frokost og avreise med bussen fra hotellet. Formiddagen benyttes til museumsbesøk eller lignende. Ettermiddagen til egen disposisjon. Avreise til hotellet avtales med reiseleder samme dag. Overnatting og felles kveldsmat.
Dag 4
Etter frokost og utsjekking har bussen avreise til leirmuseet Ravensbrück hvor det er omvisning ca. 2–3 timer
med reiseleder fra Hvite busser. Felles lunsj før avreise til fergen. Ved nattferge er det inkludert 4-sengs innvendig lugar og kveldsmat.
Verdenserklæringen om
menneskerettighetene
Artikkel 9
Ingen må utsettes for vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning.
Artikkel 10
Enhver har krav på under full likestilling å
få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når
hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal
avgjøres.



Ravensbrück
Dag 5
Frokost før ankomst Sverige. På reisen gjennom Sverige er det felles lunsj.
Bussen ankommer Oslo/Kristiansand sen ettermiddag.
Forslag til besøk i Berlin:
1. Holocaustmuseet/Holocaustsenteret
2. Stasifenglset
3. Det tyske motstandmuseet
4. Checkpoint Charlie
5. Murmuseum i Bernauerstrasse
Denne reisen kan også gjøres på 4 dager.
Program finner dere på www.hvitebusser.no under menyen fra kartet
eller menyen ”hvite busser-turer”.
PRISER: Se www.hvitebusser.no eller eget prisark.
Verdenserklæringen om
menneskerettighetene
Artikkel 11
1. Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det
er bevist ved offentlig domstolbehandling, hvor
han har hatt alle de garantier som er nødvendig
for hans forsvar, at han er skyldig etter loven.
2. Ingen må dømmes for en handling eller uttalelse
som i henhold til nasjonal lov eller folkeretten
ikke var straffbar på den tid da den ble begått.
Heller ikke skal det kunne idømmes strengere
straff enn den som det var hjemmel for på den
tid da den straffbare handling ble begått.
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8 dager Krakow - Berlin med besøk i leirmuseene Auschwitz, Birkenau,
Dag 1
Tidlig om morgenen kjører bussen fra Kristiansand/Oslo til fergen i Sverige. Ved avreise fra Oslo gjennom
Sverige vil man få servert et måltid. Ombord i fergen, som har avgang på kvelden, er det felles kveldsmat og
overnatting i 4-sengs innvendig lugar.
Dag 2
Frokost på fergen før ankomst Polen. Ett felles måltid underveis til Krakow. Sen ankomst til Krakow. Felles
kveldsmat og overnatting i flersengsrom.
Dag 3
Frokost før avreise med bussen til Oswiecim. Hele denne dagen benyttes i Auschwitz og Birkenau. Guide og to
måltider er inkludert.
Dag 4
Frokost før avreise til Krakows kjente saltgruver. Etter saltgruvene besøker vi Krakow sentrum. Om kvelden er
det folkloredans og middag.
Dag 5
Frokost og utsjekking før avreise med bussen til Krakow sentrum. Om ettermiddagen er det avreise vestover til
Legnica eller omegn for kveldsmat og overnatting.
Verdenserklæringen om
menneskerettighetene
Artikkel 12
Ingen må utsettes for vikårlig innblanding
i privatliv, familie, hjem og korrespondanse,
eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik
innblanding eller slike angrep.
Artikkel 13
1. Enhver har rett til å bevege seg fritt og
til fritt å velge oppholdssted innenfor en
stats grenser.
2. Enhver har rett til å forlate et hvilket
som helst land innbefattet sitt eget og
til å vende tilbake til sitt land.



Sachsenhausen og Ravensbrück
Dag 6
Frokost og utsjekking fra hotellet før avreise med bussen til Tyskland.
Ankomst Berlin tidlig ettermiddag. Det blir tid til en stopp på Kurfürstendamm
og evnt. museumsbesøk før avreise til hotellet. Overnatting og felles kveldsmat
i Berlin eller omegn.
Dag 7
Frokost og utsjekking før avreise til Oranienburg for å besøke Sachsenhausen og
Ravensbrück i Fürstenberg. Middag før avreise til fergen. Ombord i fergen er det
felles kveldsmat og overnatting i 4-sengs innvendig lugar.
Dag 8
Frokost før ankomst Sverige. På reisen gjennom Sverige er det et felles måltid.
Bussen ankommer Oslo/Kristiansand sen ettermiddag.
PRISER: Se www.hvitebusser.no eller eget prisark.
Verdenserklæringen om
menneskerettighetene
Artikkel 14
1. Enhver har rett til i andre land å søke og ta
imot asyl mot forfølgelse.
2. Denne rett kan ikke påberopes ved rettsforfølgelse som har reelt grunnlag i upolitiske
forbrytelser eller handlinger som strider mot
De Forente Nasjoners formål og prinsipper.
Artikkel 15
1. Enhver har rett til et statsborgerskap.
2. Ingen skal vilkårlig berøves sitt statsborgerskap
eller nektes retten til å forandre det.

www.hvitebusser.no



8 dager Strasbourg – Tyskland med besøk i leirmuseene Natzweiler og
Dag 1
Tidlig om morgenen kjører bussen fra Oslo til fergen i Sverige. På reisen gjennom Sverige vil man få servert
et måltid som er inkludert i prisen. Ombord i fergen, som har avgang på kvelden, er det felles kveldsmat og
overnatting i 4-sengs innvendig lugar.
Ved avreise fra Kristiansand tar man ferge over til Danmark og kjører videre til Tyskland for overnatting på
hotell og felles kveldsmat.
Dag 2
Etter frokost og utsjekking kjører bussen videre til Strasbourg for overnatting på hotell og felles kveldsmat.
Dag 3
Etter frokost og utsjekking kjører bussen til leirmuseet Natzweiler og steinbruddet hvor fangene arbeidet.
Etter besøket i Natzweiler kjører bussen til klosteret i Monte St. Odile hvor man spiser felles lunsj.
Overnatting på hotell i Strasbourg.
Dag 4.
Frokost og dagen til fri disposisjon. Denne dagen er det ikke mulig å benytte seg av bussen pga. kjøre- og hviletider. Overnatting på hotell i Strasbourg.
Dag 5
Frokost før avreise med bussen til Europarådet og Menneskerettighetsdomstolen. Etter dette besøket er det
sightseeing i Strasbourg med lokal guide.
Dag 6
Frokost og utsjekking før avreise til Tyskland. Overnatting og felles kveldsmat på hotell i Tyskland.
Dag 7
Frokost og utsjekking. Bussen kjører til den tidligere konsentrasjonsleiren Bergen-Belsen.
Etter besøket i Bergen-Belsen kjører bussen til fergen hvor det er felles kveldsmat og overnatting i 4-sengs
innvendig lugar for de som skal videre til Oslo.
For de som skal til Kristiansand er det overnatting og felles kveldsmat på hotell nær grensen til Danmark.

10

Bergen-Belsen
Dag 8
Frokost og utsjekking. Bussen kjører videre gjennom Sverige til Oslo.
På reisen gjennom Sverige er det et felles måltid.
For de som skal til Kristiansand er det ferge fra Danmark til
Kristiansand.
PRISER: Se www.hvitebusser.no eller eget prisark

Verdenserklæringen om
menneskerettighetene
Artikkel 16
1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg
og stifte familie uten noen begrensning som
skyldes rase, nasjonalitet eller religion.
De har krav på like rettigheter ved inngåelse av
ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.
2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt
samtykke av de vordende ektefeller.
3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og
statens beskyttelse.
Artikkel 17
1. Enhver har rett til å eie eiendom, alene eller
sammen med andre.
2. Ingen må vilkårlig fratas sin eiendom.
Artikkel 18
Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte
religion eller tro, og frihet til enten alene eller
sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi
uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.

www.hvitebusser.no
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7 dager Praha - Berlin med besøk i Lidice, og leirmuseene Theresienstadt,
Sachsenhausen og Ravensbrück
Dag 1
Tidlig om morgenen kjører bussen fra Kristiansand/Oslo til fergen i Sverige. Ved avreise fra Oslo gjennom Sverige vil man få servert et felles måltid. Ombord i fergen, som har avgang på kvelden, er det felles kveldsmat og overnatting i 4-sengs innvendig lugar.
Dag 2
Frokost på fergen før ankomst Tyskland. Denne dagen brukes til besøk i leirmuseene Ravensbrück og Sachsenhausen hvor
det er lagt opp til omvisning med deres reiseleder fra Hvite busser. Felles lunsj. Innsjekking på hotell i området Berlin for
overnatting og kveldsmat.
Dag 3
Frokost og utsjekking før avreise til Tsjekkia og Praha. Ved ankomst Praha er det lagt opp til sighseeing til fots med lokalguide før bussen kjører til hotellet i Praha for innsjekking og felles kveldsmat.
Dag 4
Frokost på hotellet. Dagen til fri disposisjon. Denne dagen er det ikke mulig å benytte seg av bussen pga. kjøre- og hviletider.
Overnatting på hotell i Praha.
Dag 5
Frokost og utsjekking før bussen kjører til Lidice og Theresienstadt. Lunsjpakker fra hotellet. Etter besøkene kjører bussen
til Tyskland for overnatting og felles kveldsmat på hotell i området Berlin.
Dag 6
Frokost før avreise til Berlin sentrum. Her er det mulig å besøke museum eller annet etter avtale. Forslag til hva man kan
gjøre i Berlin finnes på side 7. Tidlig om ettermiddagen er det avgang med bussen til fergen for felles kveldsmat og overnatting i 4-sengs innvendig lugar.
For de som skal til Kristiansand vil det bli overnatting og kveldsmat på hotell nær grensen til Danmark.
Dag 7
Frokost før ankomst Sverige. På reisen gjennom Sverige er det et måltid. Bussen ankommer Oslo sen ettermiddag.
For de som skal til Kristiansand er det ferge fra Danmark til Kristiansand.
PRISER: Se www.hvitebusser.no eller eget prisark.
www.hvitebusser.no
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10 dager Krakow – Praha – Berlin med besøk i leirmuseene Auschwitz,
Dag 1
Tidlig om morgenen kjører bussen fra Kristiansand/Oslo til fergen i Sverige. Ved avreise fra Oslo gjennom
Sverige vil man få servert et måltid. Ombord i fergen, som har avgang på kvelden, er det felles kveldsmat og
overnatting i 4-sengs innvendig lugar.
Dag 2
Frokost på fergen før ankomst Polen. Middag serveres underveis. Sen ankomst til Krakow. Felles kveldsmat og
overnatting på hotell i Krakow.
Dag 3
Frokost før avreise med bussen til Oswiecim. Hele dagen benyttes i leirmuseet Auschwitz og leirmuseet
Auschwitz-Birkenau. Lokalguide og to felles måltider i museet.
Dag 4
Frokost før avreise til Krakows kjente saltgruver. Etter saltgruvene besøker vi Krakow sentrum. Om kvelden er
det folkloredans og felles middag.
Dag 5
Frokost og utsjekking før avreise til Praha. Sen ankomst Praha. Felles kveldsmat og overnatting på hotell i Praha.
Dag 6
Frokost før avreise til Prahaborgen. Vi spaserer sammen fra borgen og ned til sentrum. Ettermiddagen til fri
disposisjon. Felles kveldsmat på hotellet er inkludert.
Verdenserklæringen om
menneskerettighetene
Artikkel 19
Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde
meninger uten innblanding og til å søke, motta
og meddele opplysninger og ideer gjennom
ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til
landegrenser.

14

, Birkenau, Lidice, Theresienstadt, Sachsenhausen og Ravensbrück
Dag 7
Frokost og utsjekking før avreise til Lidice og Theresienstadt.
Sen ankomst Berlin. Innsjekking på hotell i Berlin eller omegn.
Felles kveldsmat på hotellet.
Dag 8
Frokost før avreise til Berlin sentrum.
Rundtur i Berlin med bussen før evnt. museumsbesøk.
Ettermiddagen til fri disposisjon. Kveldsmat på hotellet.
Dag 9
Frokost og utsjekking før avreise til Oranienburg for å besøke leirmuseet
Sachsenhausen og leirmuseet Ravensbrück i Fürstenberg. Middag før avreise til
fergen. Kveldsmat på fergen og overnatting i 4-sengs innvendig lugar ved nattseiling.
Dag 10
Frokost før ankomst Sverige. På reisen gjennom Sverige er det et måltid.
Bussen ankommer Oslo/Kristiansand sen ettermiddag.
PRISER: Se www.hvitebusser.no eller eget prisark.

Verdenserklæringen om menneskerettighetene

Artikkel 20
1. Enhver har rett til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner.
2. Ingen må tvinges til å tilhøre en organisasjon.

Artikkel 21
1. Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre, direkte eller gjennom fritt valgte representanter.
2. Enhver har rett til lik adgang til offentlig tjeneste i sitt land.
3. Folkets vilje skal være grunnlaget for offentlig myndighet. Denne vilje skal komme til uttrykk gjennom periodiske og reelle valg med allmenn og lik stemmerett og med hemmelig avstemning eller likeverdig fri stemmemåte.

www.hvitebusser.no
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4 dager Tyskland med besøk i leirmuseene Neuengamme,
Sachsenhausen og Ravensbrück
Dag 1
Tidlig om morgenen kjører bussen fra Kristiansand/Oslo til fergen i Sverige. I Sverige vil man få servert et måltid.
Ombord i fergen, som har avgang på kvelden, er det felles kveldsmat og overnatting i 4-sengs innvendig lugar.
Dag 2
Før fergen ankommer Tyskland serveres felles frokost. Etter ankomst kjører bussen til leirmuseet Neuengamme
utenfor Hamburg hvor det er 2–3 timers omvisning. Felles lunsj. Om kvelden sjekker vi inn på hotell i Tyskland for overnatting og felles kveldsmat.
Dag 3
Frokost før utsjekking og avreise med bussen fra hotellet. Dagen brukes til besøk i leirmuseene Sachsenhausen
og Ravensbrück. Omvisning med reiseleder fra Hvite busser. Felles lunsj. Etter besøk i leirene kjører bussen til
fergen. Ved nattseiling er det inkludert 4-sengs innvendig lugar og kveldsmat.
Dag 4
Frokost før ankomst Sverige. På reisen gjennom Sverige er det et måltid.
Bussen ankommer Oslo/Kristiansand sen ettermiddag.
Denne reisen kan også utvides til 5 dager.
PRISER: Se www.hvitebusser.no eller eget prisark.
Verdenserklæringen om menneskerettighetene
Artikkel 22
Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske,
sosiale og kulturelle goder som er uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans
personlighet, blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid i samsvar
med hver enkelt stats organisasjon og ressurser.
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Artikkel 23
1. Enhver har rett til arbeid, til fritt valg av yrke, til rettferdige og gode arbeidsforhold og til
beskyttelse mot arbeidsløshet.
2. Enhver har uten diskriminering rett til lik betaling for likt arbeid.
3. Enhver som arbeider har rett til en rettferdig og god betaling som sikrer hans familie og ham
selv en menneskeverdig tilværelse, og som om nødvendig blir utfylt ved annen sosial beskyttelse.
4. Enhver har rett til å danne og gå inn i fagforeninger for å beskytte sine interesser.

Tilbud for voksne/tilpassede turer
I tillegg til at vi kjører fast tur hver påske og en gang i løpet av sommeren for voksne deltagere som ikke ønsker å reise på en
ren ungdomstur, legger vi også til rette for både lag og foreninger som ønsker å reise på temareise med Hvite busser.
Fly og buss
Om man ønsker å kutte ned på selve bussreisen, så er det mulighet for dette, selv om vi synes at man da i noen grad går
glipp av den nærheten og muligheten for forberedelse en bussreise sammen med andre mennesker kan gi.
Vi kan lage et opplegg for dere rundt vårt tema på den destinasjon dere velger å fly til. Dersom det er behov for buss på
stedet ordner vi dette også, samt reiseleder som snakker norsk.
Vi kan også lage et opplegg med en kombinasjon av fly til f.eks. Krakow og busstransport fra Krakow til Berlin eller
motsatt strekning.
Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om
program og reisedato, så lager vi gjerne et tilbud.

Verdenserklæringen om
menneskerettighetene
Artikkel 24
Enhver har rett til hvile og fritid, herunder rimelig
begrensning av arbeidstiden og regelmessige ferier
med lønn.
Artikkel 25
1. Enhver har rett til en levestandard som er
tilstrekkelig for hans og hans families helse
og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig
og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser,
og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet,
sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom
eller annen mangel på eksistensmuligheter som
skyldes forhold han ikke er herre over.
2. Mødre og barn har rett til spesiell omsorg og
hjelp. Alle barn skal ha samme sosiale beskyttelse enten de er født i eller utenfor ekteskap.

www.hvitebusser.no
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Dokumentarfilmer
Siden 1995 har Hvite busser filmet og intervjuet
tidsvitnene våre for å bevare historiene deres for ettertiden. Til nå er ca. 100 tidsvitner intervjuet med
profesjonelt fjernsynsutstyr, og på våre nettsider kan
du selv se og høre noen av fortellingene og lese om
tidsvitnene!
Hver historie er unik. Hvert tidsvitne opplevde krigen
forskjellig, enten de satt i konsentrasjonsleir, fengsel,
tukthus eller tilintetgjørelsesleir.
Vi ønsker å gi et personlig innblikk i hvordan fangenes hverdag var, enten de var kvinner, barn, menn,
jøder eller politiske fanger. Felles for dem alle er håpet
om en bedre verden for dagens ungdom. Noen av
intervjuene har blitt redigert til dokumentarfilmer
som vises i bussene for de som er på tur med Hvite
busser. Andre intervju er blitt redigert for bruk på
nettsidene til stiftelsen, www.hvitebusser.no.
Verdenserklæringen om
menneskerettighetene
Artikkel 26
1. Enhver har rett til undervisning. Undervisningen skal være gratis, i det minste på de elementære og grunnleggende trinn. Elementær-undervisning skal være obligatorisk. Alle skal ha adgang
til yrkesopplæring, og det skal være lik adgang for alle til høyere undervisning på grunnlag av
kvalifikasjoner.
2. Undervisningen skal ta sikte på å utvikle den menneskelige personlighet og styrke respekten for
menneskerettighetene og de grunnleggende friheter. Den skal fremme forståelse, toleranse og
vennskap mellom alle nasjoner og rasegrupper eller religiøse grupper og skal støtte De Forente
Nasjoners arbeid for å opprettholde fred.
3. Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få.
Artikkel 27
1. Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den
vitenskaplige fremgang og dens goder.
2. Enhver har rett til beskyttelse av de åndelige og materielle interesser som er et resultat av
ethvert vitenskapelig, litterært eller kunstnerisk verk som han har skapt.
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Vinn en reise for din klasse; Folke Bernadotte-prisen™
— Den som glemmer historien, må leve den om igjen.
Stiftelsen Hvite busser til Auschwitz® og Røde Kors samarbeider på flere områder om
holdningsskapende arbeid. Et av disse områdene er Folke Bernadotte-prisen™. Dette er
en konkurranse for alle elever i ungdomsskolen i Norge. Klassen som vinner får en gratis
reise med Hvite busser gratis og skolen får et portrett av Grev Folke Bernadotte gitt av
stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond i Sverige.
Konkurranseoppgave: Gjennom humanitet til fred
Hvordan kan du og klassen sammen bidra til å skape et godt, inkluderende og medmenneskelig miljø — uten mobbing og konflikter — på skolen, hjemme og i lokalsamfunnet?
Dere kan løse oppgaven på den måten dere ønsker — skriftlig, ved rollespill, video, musikk
eller på andre måter.
Frist for innsendelse av løsning på oppgaven er 1. april. Lykke til!
NB! Husk å lese konkurransereglene på www.hvitebusser.no før dere starter på oppgaven.
Verdenserklæringen om menneskerettighetene
Artikkel 28
Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som
er nevnt i denne erklæring.
Artikkel 29
1. Enhver har plikter overfor samfunnet som alene gjør den frie og fulle utvikling av hans personlighet mulig.
2. Under utøvelsen av sine rettigheter og friheter skal enhver bare være undergitt slike begrensninger som er
fastsatt i lov utelukkende i formål å sikre den nødvendige anerkjennelse av og respekt for andres rettigheter
og friheter, og de krav som moralen, den offentlige orden og den alminnelige velferd i et demokratisk samfunn
med rette stiller.
3. Disse rettigheter og friheter må ikke i noe tilfelle utøves i strid med De Forente Nasjoners formål og prinsipper.

www.hvitebusser.no
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Erik Tanche Nilssen as, Skien

Verdenserklæringen om
menneskerettighetene
Artikkel 30
Intet i denne erklæring skal tolkes slik at
det gir noen stat, gruppe eller person rett
til å ta del i noen virksomhet eller foreta
noen handling som tar sikte på å ødelegge
noen av de rettigheter og friheter som er
nevnt i Erklæringen.
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