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Tidsplan for DEOs rejse til Irland og Nordirland 
den 19. - 25. august 2019

Dag 1, mandag den 19. august fra København til Dublin
Kl. 8.30  mødes vi i Kastrup Lufthavn, terminal 3, ved SAS-skrankerne. Vi flyver 

med SAS kl. 10.30 med ankomst i lufthavnen i Dublin.
Kl. 11.50 ankomst i Dublin, hvor vi samles op i bus, der kører os til centrum af Dublin. 

Undervejs på de 15 kilometers køretur introducerer rejselederne Sara McQuaid 
og Finn Ellegaard sig selv.

Kl. 13.00  opbevarer vi vores kufferter på vores hotel, 
Trinity College Campus Accommoda-
tion, midt i universitetsparken for Irlands 
ældste universitet, med alumner som 
Oscar Wilde og Samuel Beckett. Herfra går 
vi til frokost i området.

Kl. 15.30  er der intro-oplæg fra Sara McQuaid 
  om Irlands historie, forholdet til Storbritannien 

helt op til Brexit og brugen af historie i 
  nationsopbygningen i Irland, herunder den officielle fejring af årtiet af tiårsjubilæer, 

der markerer begivenheder op til den irske selvstændighed i 1922. Vi kommer 
også omkring legaliseringen af abort, den katolske kirkes ændrede status i 
samfundet og mulighederne for en fremtidig forening mellem Republikken Irland 
og Nordirland.

Kl. 17.00  går vi på en kort byvandring i Dublin, hvorefter aftenen er fri.
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Dag 2, tirsdag den 20. august i Dublin
Kl. 8.30  efter morgenmaden kører vi seks kilometer med bus mod University College 

Dublin, hvor vi skal møde David Farrell, som står bag idéen om borgerråd 
(Citizens’ Assembly), et konsultationsorgan - og demokratisk eksperiment - der 
med stor succes blev anvendt i 2018 i debatten om legaliseringen af abort i Irland. 
Borgerråd hjalp til at gøre debatten konstruktiv og samle befolkningen.

Kl. 10.45  kører vi tilbage til hotellet i Dublin og der er fri til frokost.
Kl. 14.00  afgang fra hotellet med pas og uden knive eller store tasker.
Kl. 14.15  ankomst til det irske Parlament i Leinster House, hvor vi starter med en rund-

visning.
Kl. 15.00  skal vi møde Aengus Ó Snodaigh TD, som er parlamentariker fra venstrepartiet 

Sinn Féin, og Eric Scanlon der er politisk rådgiver og talsperson for Sinn Fèin, 
den tidligere politiske arm af IRA, der går ind for et samlet Irland i en venstre-
orienteret version på trods af lidt forskelle på politikken i hhv. Irland og Nordir-
land. Vi taler med Sinn Féin om Irlands historie og partiets rolle i historien, om 
udfordringerne for freden i Brexit – og måske mulighederne for en irsk samling, 
der ligger deri. Og vi skal høre om udfordringerne ved at være repræsenteret i 
både Republikken Irland og Nordirland på én gang.

Kl. 16.30  er resten af dagen fri.

Dag 3, onsdag den 21. august fra Dublin til Donegal
Kl. 9.00  kører vi 225 kilometer mod 

Donegal på den smukke 
irske vestkyst tæt på græn-
sen til Nordirland. Under-
vejs krydser vi den usynlige 
grænse flere gange, og turen 
tager cirka fire timer. I bus-
sen sætter Sara fokus på vel-
kendte udkants- og grænselandsproblematikker, her tilsat en større dosis 
usikkerhed i form af Brexit. Hvad betyder det for området, hvis der kommer en 
hård grænse mellem Irland og Nordirland?

Kl. 12.00  har vi booket frokost i byen Bally Shannon tæt ved den irske vestkyst.
Kl. 13.30  kører vi langs den fantastiske kyst, det sidste stykke til Donegal og indlogerer 

os på The Central Hotel Donegal.
Kl. 15.30  mødes vi på hotellet med tre forskellige aktivister her i grænseregionen, en der 

arbejder med udsatte unge, en lokalaktivist der arbejder med udkantsproblemer 
og nærsamfundet og en aktivist der var engageret i kampagnen op til abortens 
frigivelse. Mødet består af korte indlæg og input fra gruppen.

Kl. 17.30  er der fritid til at opleve den charmerende by, hvor der stadig tales gælisk, og 
hvor man kan opleve masser af irsk musik og kultur.



4

Dag 4, torsdag den 22. august fra Donegal til Derry
Kl. 9.00  kører vi mod Londonderry/Derry, der ligger 77 kilometer fra Donegal, cirka 

1,5 times kørsel. Derry ligger på grænsen mellem Irland og Nordirland og lagde 
bl.a. gader til Bloody Sunday i 1972, hvor britiske soldater i kvarteret Bogside 
skød og dræbte 14 demonstranter.

Kl. 10.30  stiller vi vores bagage til opbevaring ved ankomsten på Maldron Hotel Derry.
Kl. 11.00  går vi på byvandring med Stuart Ross 

i den historiske grænseby. Vi går på 
bymurene fra 1600-tallet, hvorfra der 
er udsigt til både protestantiske og ka-
tolske bydele, Vi besøger kvarteret ’The 
Bogside’ og ser på og analyserer de 
berømte politiske gavlmalerier, der 
har et meget specifikt symbolsprog, og 
som befinder sig et sted mellem kunst, 
manifestationer og historiske kilder, og vi 
går over den monumentale Peace Bridge 
mellem ’Waterside’ og City Side’, et EU-støttet fredsprojekt, der blev indviet i 
2011, dog ulykkeligvis med slåskamp mellem katolikker og protestanter.

Kl. 13.00  fri til frokost, evt. nå at opleve Bloody Sunday Museum, som har en meget farverig 
fremstilling af skurke og helte, og tjekke ind på hotellet.

Kl. 15.45  afgang fra hotellets reception
Kl. 16.00  møde med John Peto i The Nerve Centre, en socioøkonomisk virksomhed 

og kreativt kunstcenter med kunst, musikværksteder, filmfremvisning, 3D-print, 
andre værksteder og projekter med fokus på kreativitet, historiebearbejdning, 
kunst og fremtid.

Kl. 17.30  er dagen fri.

Dag 5, fredag den 23. august fra Derry til Belfast
Kl. 9.00  kører vi 116 kilometer mod Belfast med stop i byen Bellaghy efter en time. Her 

besøger vi digteren Seamus Heaneys hus. Nobelpristageren Heaney er en 
af øens kendteste digtere og har også skrevet en række berømte konfliktdigte. 
Herefter kører vi den sidste time mod Belfast.

Kl. ca. 12  ankommer vi til Malone Lodge Hotel i Belfast, stiller bagagen og har fri til 
frokost i området.

Kl. 14.20  afgang med bus fra hotellet til Spectrum Centre i det protestantiske område af 
byen. Her skal vi mødes med Sara McDowell, der er humangeograf og forsker 
i den såkaldte konfliktturisme i Belfast, altså turisme i de gamle arbejderkvar-
terer, der har lagt kvarter til den værste vold under konflikten i Nordirland fra 
1968-98, (‘The Troubles’). Vi starter med at mødes på en cafe, og derefter fører 
Sara os rundt i området.

 Kl. ca. 17  kører vi tilbage til hotellet, og aftenen er fri til at opleve byen.
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Dag 6, lørdag den 24. august i Belfast
Kl. 10.00  er der afgang på udflugt med bussen. Vi skal møde Sophie Rasmussen, der har 

boet i Belfast i 15 år, har læst freds- og konfliktstudier, og har startet et lokalmar-
ked for direkte afsætning af landproduktion samt en Eid fejring for muslimerne i 
Belfast. Vi skal altså et stykke væk fra Brexit og konflikt. Sophie stiger på bussen 
og vil give os en række personligt inspirerede fortællinger om byen.

  Vi spiser frokost og senere skal vi møde Lesley Veronica der stiller op for det 
populære parti De Grønne, der nægter at tage side i den historiske konflikt mel-
lem katolikker og protestanter. Lesley sidder i den såkaldte ’ofre og overlevere-
kommission’ i Nordirland, idet hendes far blev skudt af IRA da hun var fem år. 
Kommissionen har også fred og forsoning som mål.

Kl. 17.00  er resten af dagen fri.

Dag 7, søndag den 25. august fra Belfast til København
Kl. 8.30  pakker vi kufferterne i bussen og kører til PR-virksomheden Stratagem på 

Carnegie Oldpark Library.
Kl. 9.00  mødes vi med Quintin Oliver som ledede kampagnen for et ja til fredsaftalen 

Good Friday Agreement, der afsluttede den nordirske konflikt i 1998. Han er 
ekspert i folkeafstemninger, som både Irland og Danmark har haft masser 
af. Vi skal tale med Oliver om, hvordan man sikrer, at folkeafstemninger bliver 
et godt værktøj til oplysende debat, om deres indbyggede risiko for splittelse 
og potentiale for konsensus og informeret samling af befolkningen i vigtige 
spørgsmål.

Kl. 10.15  kører vi 160 kilometer mod lufthavnen i Dublin. Undervejs opsummerer vi fra 
formiddagens møde og rejsen generelt.

Kl. 12.00  holder vi ind for frokost kort før lufthavnen.
Kl. 13.45  afgang det sidste stykke til  lufthavnen. 
Kl. 16.15  afgang med SAS mod Kastrup lufthavn med ankomst kl. 19.25.
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DUBLIN

DONEGAL

DERRY

BELFAST

IRLAND
Areal: 70.284 km² (DK: 43.000 km²)
Indbyggertal: 4,7 mio. (DK: 5,3 mio.)
Hovedstad: Dublin (1,2 mio. indb.)
Sprog: Irsk (gælisk) og engelsk er 
 landets to officielle sprog. 
 Engelsk er dog mest udbredt.
Religion: 84,2% romersk-katolsk, 
 3% protestantisk
Valuta: Euro
Arbejdsløshed: 6,2% (maj 2017)

Irland og 
Nordirland 
i tal

NORDIRLAND
Areal:  14.160 km² (DK: 43.000 km²)
Indbyggertal: 1.871.000 (DK: 5,3 mio.)
Hovedstad: Belfast (350.000 indb.)
Sprog: Engelsk, irsk, ulsterskotsk

Religion:  55% protestantisk, 
 45% romersk-katolsk
Valuta: Britiske pund
Arbejdsløshed: 5,3%


