
Skånemarkedet og Hansestæderne 
Tag med på en historisk rejse, som sætter fokus på et europæisk 
samarbejde, der fandtes mange århundrede før nogen havde 
tænkt på EU. En tur, som også lader os besøge flere af de byer, 
som engang var med i Hanseforbundet.
■ Onsdag den 21. september 2022 kl. 14 - 17.

Finland 
Kom med på denne rejse, hvor vi undersøger, hvor meget Fin-
land ligner Danmark og hvor det især adskiller sig fra Danmark. 
Vi møder eksperter og lokale, der bl.a. vil hjælpe os med at for-
stå, hvor finnerne står på forsvarsområdet.
■ Onsdag den 28. september 2022 kl. 14 - 17.

Bosnien-Hercegovina 
Vi rejser til Bosnien-Hercegovina og møder eksperter og lokale. 
Vi sætter skarpt på det komplekse politiske system i landet og 
får en førstehåndsanalyse af det vigtige parlamentsvalg, der fin-
der sted søndag den 2. oktober.
■ Onsdag den 5. oktober 2022 kl. 14 - 17.

Albanien 
Kom med til det spændende, men for mange stadig temmelig 
ukendte Balkanland. Vi møder lokale og danske Albanien-ken-
dere og hører også om nogle spændende borgerinitiativer, der 
seneste år er opstået i landet.
■ Onsdag den 12. oktober 2022 kl. 14 - 17.

Sverige 
Vi rejser på den anden side af Øresund og undersøger lighe-
der og forskelle mellem Danmark og Sverige. Vi skal bl.a. se på, 
hvorfor feminisme og racisme diskuteres på en hel anden måde 
i Sverige end den måde, vi kender fra Danmark.
■ Onsdag den 19. oktober 2022 kl. 14 - 17.

Catalonien 
Vi tager til Catalonien for at blive klogere på denne spanske regi-
on. I selskab med en række eksperter og lokale personer under-
søger vi regionens særpræg og dens forhold til Spanien.
■ Onsdag den 26. oktober 2022 kl. 14 - 17.

Balkans fredsoaser
Dette er den første af tre rejser med fokus på multietniske byer 
og regioner, der undgik den etniske konflikt, som hærgede Bal-
kan i 1990’erne. Vi besøger fire byer i det tidl. Jugoslavien: Tuzla, 
Kotor, Rijeka og Pula; og møder folk der hjælper os med også at 
se denne side af Balkan.
■ Onsdag den 2. november 2022 kl. 14 - 17.

Rejs med fra din stue – sammen med andre
Vi rejser sammen online hver onsdag kl. 14-17. Vi vil lære om landene i 
Europa og deltager hjemme fra vores egen computer eller tablet – 
eller fra biblioteket på storskærm. Vi skal møde eksperter, græsrødder 
og lokale ildsjæle fra de lande vi besøger – live. Rejselederne fortæller 
om landenes historie, samfund og politik. Vi ser seværdigheder, hører om lokal kultur og madretter.
 

I efteråret 2022 
besøger vi

se flere ➞

Vil du med på verdens 
mest miljøvenlige rejser?
Så tilmeld dig på www.deo.dk eller ring til DEO. 

Du får så en mail med rejsens program 
og oplysninger om landet. 

Desuden bliver du taget i hånden med 
grundig instruktion i at komme online, og 
DEO er parat til at hjælpe over telefonen.



DEO (Demokrati i Europa, Oplysningsforbundet) er en organisation, som har specialiseret sig i at opbygge netværk med oplysning og samfundsdebat. 
Her gør vi – med et politisk neutralt udgangspunkt – hinanden klogere, så vi kan være aktive deltagere i demokratiet. 
Vores fokus er at se ud over Danmarks grænser, på debatten i EU og i vores europæiske nabolande.

Transsylvanien
Dette er den anden af tre rejser med fokus på multietniske byer 
og regioner, der undgik den etniske konflikt, som hærgede Bal-
kan i 1990’erne. Vi besøger den historiske region Transsylvanien 
i det nordvestlige Rumænien, hvor rumænere, ungarer og tyske-
re lever side om side.
■ Onsdag den 9. november 2022 kl. 14 - 17.

Vojvodina 
Dette er den sidste af tre rejser med fokus på multietniske byer og 
regioner, der undgik den etniske konflikt, som hærgede Balkan 
i 1990’erne. Denne rejse går til Vojvodina i det nordlige Serbien, 
hvor 22 forskellige etniske grupper lever side om side.
■ Onsdag den 16. november 2022 kl. 14 - 17.

Island
Tag med på en rejse til det nordeuropæiske land og bliv kloge-
re på landets befolkning og politik. Mød eksperter samt lokale, 
som ofte ved overraskende meget om Danmark - og lær selv lidt 
mere om Island.
■ Onsdag den 23. november 2022 kl. 14 - 17.

Baskerlandet 
Kom med på en rejse i denne spændende spanske region og lær 
om dens historie og politik samt dens komplekse forhold til Spa-
nien. Vi møder flere Baskerlandkendere og lokale ildsjæle.
■ Onsdag den 30. november 2022 kl. 14 - 17.

Tjekkiet og Slovakiet 
En rejse til to lande i Centraleuropa som indtil for 30 år siden var 
med i en statsunion. Vi ser på, hvor landene hvert især befinder 
sig i dag, og vi møder eksperter og lokale ildsjæle og i samtale 
med dem lærer om landenes historie og samfund.
■ Onsdag den 7. december 2022 kl. 14 - 17.

Grækenland 
Kom med på en rejse til Grækenland, som i år markerer 100-året 
for nederlaget i den græsk-tyrkiske krig. Hør hvordan og hvorfor 
krigen og nederlaget stadig præger forholdet mellem landene 
samt hvordan Grækenland håndterede flygtninge dengang og 
hvordan de gør det i dag.
■ Onsdag den 14. december 2022 kl. 14 - 17.
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