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Nätverket Schyst resande arbetar för
att alla resor – både privat och i tjänsten
– ska bidra till en hållbar utveckling.
Det innebär bland annat:
› Att se till att de som jobbar i branschen
ska ha rimliga arbetsvillkor.
› Att välja klimatsmarta och
miljövänliga alternativ.
› Att gynna lokala företag.
› Att motverka sexköp och trafficking.
› Att undvika att bidra till exploatering av
barn.
› Att tänka på sitt alkoholavtryck.
Läs mer på schystresande.se

I nätverket Schyst resande ingår Unionen, Childhood, Fair Action,
Hotell- och restaurangfacket, IOGT-NTO-rörelsen, RealStars och Union to Union.
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INTRODUKTION

Introduktion
Inledning
Sedan två år tillbaka har många människor i världen förstått att tala
om en turism före, respektive efter coronapandemin. Innan våren 2020
tog en liten del av världens befolkning för givet, att man kunde köpa en
biljett och besöka nästan vilket land man ville. Framväxten av internet,
av smartphones och appar hade gjort det självständiga resandet utan
hjälp av resebyråer allt lättare för varje år. Bara fantasin satte gränserna.
Men i mars 2020 stängde nästan alla länder plötsligt ner sina gränser för att förhindra spridningen av coronaviruset. På kort tid ställdes
världen inför sällan eller aldrig förr skådade utmaningar. Den ressugna
minoriteten fick finna sig i att stanna hemma. Samtidigt förlorade en
mycket större grupp människor som länge har levt av att ta emot utländska besökare, i låg- och medelinkomstländer, sina levebröd och sin
stabilitet i vardagen. Somliga förlorade hela sin framtid. Det var och är
fortsatt helt ohållbart.
Nästan omedelbart efter pandemins utbrott flätades det här problemet samman med det förebyggande arbete som pågått i åratal, för att
göra hela turismsektorn mer hållbar både för människorna som arbetar
i den, för lokalbefolkningar som lockar besökare, och för naturen som
alla lever i. Idag delar många idén om att den internationella turismen
måste återvända i en ny skepnad som fungerar bättre än den gjorde
innan. En hållbar turism, i enlighet med FN:s Agenda 2030 och de
globala målen för hållbar utveckling, har blivit ett ledord.
När den här rapporten publiceras betraktas coronaviruset inte längre
som en samhällsfarlig sjukdom i Sverige. I slutet av maj tog EU bort sin
rekommendation om att ansiktsmasker ska vara obligatoriska att bära
på flygplatser och i flygplan. Även om viruset på sina håll i världen fortfarande är ett stort problem, så känns det som att en hög grad av normalitet börjat återvända.
Syftet med den här rapporten är att ge exempel på vilka förödande
effekter pandemin haft för människor i turismberoende länder, som
vanligtvis dagligen befinner sig i samma bubbla som de utländska
besökarna, men som inte själva tillhör den tursamma resande minoriteten. Rapporten ska förhindra att pandemin bara blir ett kapitel som
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Coronapandemin
bromsade upp den
moderna mass
turismen på ett
aldrig tidigare
skådat vis.

stängs och glöms bort, när världen nu går vidare. Den ska bidra till ökad
förståelse om hur medmänniskor drabbades.
Syftet är också att rapporten ska bidra med en framtidsutsikt. Lärdomarna som dragits under pandemin har blåst nytt liv i satsningar på
global hållbarhetsutveckling i enlighet med Agenda 2030. Sedan pandemin bröt ut har nya hållbarhetsprojekt och -satsningar uppstått.
Rapporten består av tre olika delar. I den första delen presenteras
några av de världssamfunds- och forskaruppfattningar som finns om
pandemins påverkan på den globala massturismen. I den andra delen
gör den nedslag på marken i Mexiko och Egypten och visar ekonomiska,
sociala och miljömässiga aspekter av hur pandemin drabbat länderna.
Den lyfter även Cypern som ett jämförande europeiskt exempel. I den
tredje och sista delen presenteras hur både regeringarna och oberoende
organisationer i Mexiko och Egypten tagit initiativ till hållbarhetssatsningar inom turismsektor – med och utan referens till FN:s globala mål
– med varierande resultat.
Rapporten bygger på material främst i form av observationer och intervjuer gjorda i fält i Mexiko och Egypten. Å ena sidan intervjuer med
människor som arbetar inom turismsektorn, som souvenirförsäljare,
guider och inom hotellbranschen. Å andra sidan med representanter för
oberoende civila organisationer som arbetar med hållbarhets- och turismfrågor; med lokala myndigheter; och med FN:s organ för att främja
turism, UNWTO. Rapporten avslutas med ett antal rekommendationer
till både turister och turismberoende länder, för att bidra till ett hållbart
och schyst resande.
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på global
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I augusti 2020 presenterade FN:s generalsekreterare Antonio Guterres
ett nytt policydokument rörande synen på Covid-19 och förvandlingen
av turismen. Lite mer än fem månader hade då passerat sedan WHO
klassificerade den globala spridningen av coronaviruset som en
pandemi. Konsekvenserna av coronapandemin hade vid det
laget blivit nästan oöverblickbart stora.

»Turismen i sig
är ett av världens
underverk.«

Bland mycket annat hade det internationella resandet bromsats in. Semesterplaner hade skrotats när
länder stängde sina gränser och turister riskerade bli
fast i samhällen med utegångsförbud. I sin presentation

– Antonio Guterres

av policydokumentet underströk generalsekreterare
Guterres att den internationella turismen är av mycket
stort värde.

»Turismen låter människor uppleva lite av världens kulturella och
naturliga skönhet, samtidigt som den för människor närmare varandra.
Faktiskt, så kan man säga att turismen i sig är ett av världens underverk«, sa Guterres.1
Turismen är också en av världens viktigaste ekonomiska sektorer,
fortsatte han. Var tionde människa arbetar i sektorn och inkomsterna
försörjer i förlängningen hundratals miljoner andra människor. Under
pandemins fem första månader hade den internationella turismen mer
än halverats och sektorn hade förlorat 320 miljarder dollar – mer än tre
gånger så mycket än vad som förlorades under den globala finanskrisen
2009. 120 miljoner människor riskerade att mista sina jobb i turismsektorn.
Och det var utvecklingsländer som drabbades allra hårdast. I en rad
låg- och medelinkomstländer utgörs upp emot 20 procent av BNP av
intäkter från turismsektorn. Nu hade intäkterna försvunnit. På många
håll hade detta lett till en ökning av tjuvjakt och förstörelse av livsmiljöer i och runt skyddade områden. Nedstängningen av många världsarv
hade berövat samhällen viktiga levebröd.
Därför är det absolut nödvändigt att bygga upp turismsektorn igen,
sa Guterres.
1

www.un.org/en/coronavirus/it-imperative-we-rebuild-tourism-sector

7

FRAMTIDENS TURISM – KAN TURISMEN BLI MER HÅLLBAR EFTER PANDEMIN?

DEL I • PANDEMINS PÅVERKAN PÅ GLOBAL MASSTURISM

»…under de senaste åren har
mindre än en procent av alla
svenskar klimatkompenserat
sitt privata flygresande.«
– Robert Pettersson

»Men det måste vara på ett sätt som är
säkert, rättvist och klimatvänligt. … Att
stödja de miljontals försörjningsmöjligheter som är beroende av turism, innebär att

bygga en hållbar och ansvarsfull reseupplevelse som är
säker för värdsamhällen, arbetare och resenärer.«

Förändring, eller tillbaka till det gamla vanliga?
Ett nära tvåårigt uppehåll med internationellt resande under pandemin
har skapat tid för eftertanke om huruvida coronapandemin kommer
få några långsiktiga effekter på den globala massturismen. Det råder
delade meningar globalt sett, och så också i forskarsammanhang.
Docent Robert Pettersson är centrumledare vid Sveriges ledande
turismforskningscenter ETOUR vid Mittuniversitet i Östersund. Han
konstaterar att forskarvärlden internationellt sett varit indelad i två
huvudgrupperingar. Den ena gruppens scenario har varit att det i stort
sett kommer ske en återgång till hur resandet tidigare såg ut, och det
kanske också kommer en fortsatt växande resemarknad.
Det andra scenariot är att resandet ändrar karaktär eftersom världen
aldrig tidigare sett en samhällsstörning av den storlek coronapandemin
inneburit, som även varit så geografiskt utbredd. Det har heller aldrig
kommit en samhällsstörning som varit så utdragen i tid, som coronapandemin.
– Vi har nästan alltid sett en tillbakagång till det normala efter tidigare samhällsstörningar, oavsett om det varit pandemier, epidemier,
ekonomiska samhällsstörningar eller terrorpolitiska störningar. Vi kan
också konstatera att vi aldrig har haft en så globaliserad värld, där både
det privata och det professionella livet inrymmer nätverk som sträcker
sig över långa avstånd, och driver resande, säger Robert Pettersson.
Å andra sidan har de senaste åren präglats av en växande medvetenhet kring världens stora miljö- och klimatutmaningar. Enligt Robert
Pettersson skulle detta kunna påverka åtminstone en del av det långväga resandet. Möten och konferenser skulle delvis kunna ersättas av
digitala lösningar.

8

FRAMTIDENS TURISM – KAN TURISMEN BLI MER HÅLLBAR EFTER PANDEMIN?

DEL I • PANDEMINS PÅVERKAN PÅ GLOBAL MASSTURISM

– Men det tycks inte räcka med vetskapen om att resande har negativ inverkan på miljön. Vi kan konstatera att under de senaste åren har
mindre än en procent av alla svenskar klimatkompenserat sitt privata
flygresande, och det är långt mycket fler än bara en procent som vet att
det finns ett negativt samband mellan flygresande och klimatpåverkan.
Man lever inte riktigt alltid som man lär.
Professor Dimitri Ioannides är en annan turismforskare knuten till
ETOUR vid Mittuniversitet, som skrivit om möjligheterna till förändring i och med coronapandemin. Kort efter pandemiutbrottet, i april
2020 skrev han och en kollega vid Copenhagen Business School en
akademisk artikel om att krisen hade skapat det perfekta tillfället för att
styra in turismen på en mer hållbar väg. Turismforskare skulle exempelvis själva kunna visa vägen.
Men idag tror han att världen kommer återvända till status quo. Vi
har ett ekonomiskt system i världen som inte riktigt skulle tillåta just så
snabba förändringar av turismen, och redan på våren 2022 var flygplatserna fulla av människor som ville resa igen.
– Jag tillhör en forskargrupp som heter The International Polar
Tourism Research Network, och en av sakerna vi gör är att undersöka
turismen och dess effekter på polarregionerna. Jag deltog nyligen i en
diskussion om farorna med att fler och fler turister åker till Antarktis,
2019 åkte ungefär 70  000 människor dit. Men 2021 landade man till och
med ett kommersiellt passagerarplan på Antarktis, för första gången
någonsin, som tog dit turister. Så det blir värre och värre, säger Dimitri
Ioannides.
Inte desto mindre har det förekommit diskussion i låg- och medel
inkomstländer som är ekonomiskt beroende av turismintäkter, om
att det är ett problem, som förstås blev extra tydligt under pandemin.
På Bali exempelvis, innebar avsaknaden av turister att hotellarbetare
tvingades försöka gå tillbaka till jordbruket för att överleva. Men för det
första hade väldigt mycket av den goda jordbruksmarken blivit bebyggd
av turismsektorns infrastruktur, och för det andra har Bali inte varit ett
helt igenom agrart samhälle på två generationer, tack vare turismen.
Folk visste inte hur man odlade mat.
– Så det uppmärksammade förstås problemet, säger Dimitri Ioan-

9

FRAMTIDENS TURISM – KAN TURISMEN BLI MER HÅLLBAR EFTER PANDEMIN?

DEL I • PANDEMINS PÅVERKAN PÅ GLOBAL MASSTURISM

Från och med våren
2022 har det inter
nationella resandet
återvänt med kraft
igen. Såväl storstäder som naturen
och havet lockar
turister.

nides. Men jag har inte sett att någon för den sakens skull sagt att man
måste röra sig bort från turismen. En del av problemet är att när ett land
blir oerhört beroende av turismen, och hela landets väsen till slut baseras på det, vad finns det då kvar om man tar bort turismen?
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Cypern
– ett europeiskt
krisexempel
För Cypern har turismsektorn varit en mycket viktig inkomstkälla sedan
flera decennier tillbaka. Ankomsten av allt fler turister under 1960talet ledde till att nya områden med höghushotell började anläggas i
kustområden. Sådana investeringar gick delvis förlorade till följd av
den turkiska invasionen och öns delning 1974, men efter det har
ingen tillnärmelsevis lika stor kalldusch dykt upp, som
när coronapandemin bröt ut.
Innan 2020 upplevde Cypern fem rekordår på

»Cypern och Malta är de
mest turismberoende
länderna i hela EU.«
– Dimitri Ioannides

raken där omkring fyra miljoner turister årligen anlände till ön. De två största nationaliteterna bland
turisterna var brittiska samt ryska medborgare.
Turismsektorn såg en omfattande expansion under
dessa år, där nya hotell och nöjesaktiviteter byggdes,
och planer togs fram för att öppna Europas största kasino. Enligt Cyperns statistiska centralbyrå stod turismintäkterna 2019 för hela 12,2 procent av landets BNP.2

Professor Dimitri Ioannides kommer från Cypern och har följt konsekvenserna för sitt hemlands turismsektor under pandemin.
– Cypern och Malta är de mest turismberoende länderna i hela EU,
sett till deras BNP. På Cypern har man i åratal försökt minska beroendet
av turismen genom att utveckla landet till ett center för teknologiföretag. Idag har man en väldigt högutbildad befolkning och det finns
många internationella företag baserade där. Men ekonomin vilar fort
farande starkt på turismen, säger Dimitri Ioannides.
I mitten av mars 2020 stängde Cypern sina gränser för alla utom
cypriotiska medborgare, européer som arbetade på ön och för personer
med särskilda inresetillstånd. Det följdes lite senare samma månad av
en lockdown med förbud mot onödigt resande på ön, tillsammans med
restriktioner mot allmänna sammankomster. De inhemska reserestriktionerna var på plats fram till slutet av maj 2020. Landet öppnade upp
flygplatserna igen för utlänningar från EU-länder i början av sommaren
2

Effect of Covid-19 on Tourism and Cypriot Industry – 2021, 2021
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»Under pandemins sex första
månader tappade Cypern 85
procent av det normala antalet
turister som brukar vistas på ön.«

samma år, men under rådande omständigheter kunde turismen inte ta
fart på nytt.

– Dimitri Ioannides

Under 2020 förlorade Cyperns hotell
sammantaget mer än 50 procent av sina
intäkter, jämfört med intäkterna under det
föregående året. Ett stort antal hotell stängde igen delvis

eller fullständigt i ett försök att minska de löpande kostnaderna, hela
året ut. Planerade renovationer och utbyggnader av byggnader ställdes
in och hotellpersonal sades upp på löpande band. Men för den sakens
skull stod inte allt i fritt fall.
– När folk inte var i lockdown så subventionerade regeringen hotellen och bad dem ta in inhemska turister. Det ledde till att den inhemska
turismen växte under pandemin även på en så liten plats som Cypern.
Folk som annars var vana vid att turista utomlands åkte nu till platser
på ön de aldrig hade besökt förut, säger Dimitri Ioannides.
Researrangörer på Cypern upplevde även de mycket stora svårigheter
under pandemin, till följd av uteblivna eller inställda bokningar. Vissa
företag gick omkull medan andra tvingades skära ner på sin verksamhet. Men också här lyckades vissa förhålla sig flexibla till situationen.
När de turister som dök upp ställde om sina preferenser och föredrog
att hyra exempelvis semestervillor, istället för att bo på hotell och ingå i
större turistgrupper, kunde researrangörerna organisera detta.3
Barer och restauranger upplevde samma dramatiska ras i intäkter
när turisterna uteblev. Men många restauranger räddades av att de fick
möjlighet att göra hemleveranser av mat till lokalbefolkningen.
– Även i många små restauranger som drivs av gamla människor
lyckades man väldigt snabbt lära sig arbeta genom appar, för att göra
hemleveranser, säger Dimitri Ioannides.
Under pandemins sex första månader tappade Cypern 85 procent av
det normala antalet turister som brukar vistas på ön.4 Efter ett år hade
arbetslösheten i landet vuxit från strax över sex procent, till strax över
3

Effect of Covid-19 on Tourism and Cypriot Industry – 2021, 2021

4

Cyprus, Forecast autumn 2020, Ecfin, European Commission, 2020
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»Backpackingturister
spenderar inte mycket
pengar, men å andra sidan
går deras pengar rakt in i
lokalsamhället.«
– Dimitri Ioannides

tio procent. Sammantaget backade Cyperns
BNP 5,2 procent under katastrofåret 2020.
Pandemins konsekvenser har gett upphov till
en viss debatt på
Cypern om att landet måste arbeta sig bort från
sitt nuvarande beroende av massturism, och
istället odla en mer hållbar turismsektor. Bristerna i

systemet blev mer uppenbara.
Nästa år är det presidentval på Cypern och för första gången någon
sin har en person helt oberoende av de traditionella maktpartierna
meddelat sin kandidatur. Människorättsadvokaten Achilleas Demetriades har lyft frågan om turismen i sin valkampanj.
– Han säger bland annat att vi måste bevara miljön, att vi måste riva
upp vårt turismberoende och satsa mer på tech-industrin. Jag har också
sett en del ledare i dagstidningarna betona att vi måste fokusera på mer
inhemsk turism och familjerelaterad turism, istället för att vara beroende av att det kommer in öldrickande folkmassor, säger Dimitri Ioannides.
Men går det i själva verket att genomföra sådana förändringar? Hur
Cypern är tillsammans
med Malta det EU-land
som är mest beroende av
intäkter från turismen.

FOTO: DIMITRIS VETSIKAS, PIXABAY
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kan man påverka vilken typ av turister som kommer till ett land, utan
att introducera regler som de facto bjuder in vissa och hindrar andra?
Frågan är komplex, och det är inte alls första gången det finns diskussioner om att byta ut en typ av turister mot en annan.
I åratal har det även lanserats idéer av regeringar om att ta in färre
turister som spenderar mer pengar, istället för att ha fler turister som
spenderar mindre. Retoriken är inte alls ny och Dimitri Ioannides har
sedan snart 25 år skrivit om att satsningar på höginkomstturism egentligen inte funkar, och verkligen inte är hållbart.
– Om du har höginkomstturism måste du ha lyxorienterade inslag
som luftkonditionerade hotellrum och pooler, även i ökenområden där
det inte finns vatten. Höginkomstturister reser dessutom sannolikt via
researrangörer och då hamnar pengarna bara hos dem och inte i lokalsamhället. Backpackingturister spenderar inte mycket pengar, men å
andra sidan går deras pengar rakt in i lokalsamhället.
Även om det var svårt att se några omedelbart positiva miljömässiga konsekvenser av den minskade turismen, kunde Dimitri Ioannides
exempelvis se negativa konsekvenser för miljön när han besökt Cypern
under pandemin.
– Jag märkte, tråkigt nog, att det verkligen svämmande över av
sopor mycket mer än tidigare. Även fast det finns återvinningsplatser
så verkade det inte finnas en förmåga att samla in soporna. Jag tror det
berodde på att det inte fanns ett lika stort incitament hos kommunerna
att städa upp och hålla gatorna snygga längre, när det inte kom några
turister längre.
Under 2021 lyckades Cypern återhämta ekonomin och växa 5,3 procent i BNP, med fortsatt goda prognoser för 2022. EU-kommissionen har
identifierat en ökad inhemsk efterfrågan, regeringens framgångsrika
stimulanspaket, samt en ännu en gång växande turismsektor – efter
vaccinpassens införande – som de främsta faktorerna bakom återhämtningen. Mellan januari och oktober 2021 nådde Cypern upp till 53 procent av turismintäkterna under motsvarande månader 2019.5

5

Cyprus, Forecast winter 2022, Ecfin, European Commission, 2021
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Mexikos övergivna
pyramider
Få andra historiska byggnadsverk i Mexiko har lockat sådant stort intresse som den antika staden Teotihuacan strax utanför Mexiko City. Här
finns den tredje största pyramiden i världen, den 66 meter höga och 220
meter breda Solpyramiden. Ett stycke bort ligger den lite lägre Mån
pyramiden. Fram till 2019 var Teotihuacan den mest besökta arkeologiska platsen i hela Mexiko, där både inhemska och utländska turister
trängde ihop sig. Över hela området fanns även försäljare som levde av
att sälja souvenirer till turisterna.
Under coronapandemin har det mesta av detta satts på paus. Vid
foten av Månpyramiden sitter 60-åriga Carmela på en liten pall. Hon
har en stor slokhatt på huvudet mot den gassande solen och blåser toner
ur en keramikpipa. Framför henne på marken har hon halsband, örhängen och annat krimskrams till salu för motsvarade fem till femton

Somliga platser i Mexiko har
sett ett extremt fall i antalet
besökande turister – andra inte.
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Mexiko
Chichén Itzá
Teotihuacan
MEXIKO CITY

8,5%

Cancun
Tulum

Palenque

Före pandemin stod
turismen för 8,5% av
Mexikos BNP.

Chichén Itzá hölls
stängt mellan mars och
september 2020, efter
som man ville undvika
trängsel och risk för
smittspridning.

Cancun

Izamal

Mérida
Calkini

Tulum

Bacalar
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Mayatåget
En 1    525 kilometer lång järnväg som
ska korsa Yucatanhalvön. Enligt reger
ingen kommer projektet återaktivera
Mexikos ekonomi efter pandemin och
lyfta den regionala befolkningen upp
ur fattigdom och arbetslöshet. Men
projektet har fått omfattande kritik för
att sakna utredningar om klimat- och
samhällskonsekvenserna.

4 000 000
mexikaner arbetar
inom turismsektorn
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»Det har varit väldigt tufft. Jag
har fortfarande räkningar för
el och vatten att betala, jag
måste köpa mat.«

svenska kronor. Ingen köper något eftersom

– Carmela

Teotihuacan är nästan spöklikt tomt på folk.
– Jag har jobbat här i 20 år. Vanligtvis brukar jag kunnat sälja ganska mycket hantverk, men
inte nu längre. Det brukade finnas hundratals andra

försäljare men de flesta har slutat komma hit nu, och de flesta souvenirstånden har också stängt, säger Carmela.
Det är januari 2022 och Mexiko upplever ännu en våg av smittspridning, den här gången av coronavirusvarianten Omikron. Men det är
inte bara därför det saknas turister. Bortsett från sin storlek och sin ålder, så har Teotihuacans attraktionskraft legat i att Solpyramiden varit
en av få antika byggverk som besökare ännu tillåts klättra upp på. Det
har införts förbud vid de flesta andra pyramider i Mexiko.
Under pandemin har man dock förbjudit all klättring även här i Teotihuacan, officiellt för att undvika trängsel och risk för smittspridning.
– De flesta turister som kommer hit brukar vilja klättra upp. När
man har förbjudit det så kommer det inte lika mycket folk längre, säger
Carmela uppgivet.
Carmela har ingen meningsfull yrkesutbildning. Hon har aldrig arbetat med något annat innan hon blev försäljare i Teotihuacan, och hon
har inget annat jobb som kan ge henne en inkomst vid sidan av. Sedan
2020 har Carmela upplevt sina ekonomiskt sett svåraste dagar någonsin.
– Det har varit väldigt tufft. Jag har fortfarande räkningar för el och
vatten att betala, jag måste köpa mat. Och jag har inte längre någon
make, utan jag är ensamstående med fyra barn. Alla är vuxna idag men
min ena dotter är handikappad och bor hemma hos mig. Jag måste
försörja oss bägge två.
– Det har knappt kommit någon hjälp från regeringen heller. Det jag
fått har inte varit tillräckligt för att jag inte skulle behöva gå hit idag
igen och försöka sälja något, säger hon.
Carmela är representativ för den stora skara mexikaner som försörjer sig som försäljare inom turismsektorn, men som också tillhör den
Souvenirförsäljaren Carmela
tillhör dem som inte fått
tillräcklig hjälp från
regeringen under pandemin.

informella ekonomiska sektorn. De är inte anställda någonstans och de
driver inte heller egna företag. De säljer helt enkelt vad de kan till turisterna och lever ur hand i mun.
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ILO, Internationella arbetsorganisationen, har uppskattat att nära 60
procent av alla arbetande människor i Mexiko jobbar i den informella
sektorn, med yrken som vanligtvis är lågavlönade. Personerna i fråga
saknar i regel sociala skyddsnät och har få eller inga besparingar att
leva av.6 De som arbetade inom turismsektorn drabbades skoningslöst
hårt när turisterna plötsligt uteblev 2020.
Mexiko är sedan länge en populär destination för internationella
turister och landet är beroende av intäkterna, som innan pandemin
stod för 8,5 procent av landets BNP. Fyra miljoner mexikaner arbetar
inom turismsektorn. När pandemin ledde till ett kraftigt minskat antal
utländska turister i landet tog regeringen fram initiativ för att utöka den
inhemska turismen. Man tog bland annat fram en digital informationskampanj som inkluderade samtliga 32 delstater, där Mexikos så kallade
»magiska byar«, Pueblos Mágicos, lyftes fram. De magiska byarna är
mindre samhällen som anses ha högt kulturellt, kulinariskt och historiskt värde i landet. Listan med byar som marknadsförs i kampanjer
innehåller idag 132 Pueblos Mágicos.7
Den öppna, formella arbetslösheten i Mexiko steg snabbt från 3,2
till 5,3 procent mellan mars och juni 2020. Regeringen svarade med
att ta fram olika pandemiåtgärder för att försöka stimulera ekonomin.
Man lanserade, med varierande framgång, konceptet om en »solidaritetsmarknad« för att erbjuda företag från mikro- till mellanstorlek en
plattform att sälja varor på lokala marknader.8
Regeringen erbjöd formellt också olika typer av mikrolån om motsvarande 12 000 kronor, till småföretagare både i den formella och informella sektorn. Små familjeföretag i olika yrken, förutom jordbruket,
kunde också ta mikrolån om mellan 3  000 och 7  500 kronor.9 Personer
mellan 18 och 65 år som blivit arbetslösa på grund av pandemin erbjöds
6 Informal employment in Mexico: Current situation, policies and challenges,
International Labour Organization, 2014
7 www.unwto.org/tourism-data/covid-19-measures-to-support-travel-tourism
8 https://www.gob.mx/covid19medidaseconomicas/acciones-y-programas/mercado-solidario
9 www.gob.mx/covid19medidaseconomicas/acciones-y-programas/tandas-para-el-bienestar-244187
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»Från en dag till en
annan så kom det inga
nya gäster till hotellet.«
– José Peralta

också en arbetslöshetsersättning, men dess storlek
och effektivitet varierade beroende på delstat.
I den starkt turismberoende delstaten Yucatan, på
Yucatanhalvön i sydöstra Mexiko, erbjöd myndigheterna de
arbetslösa motsvarande 1  250 kronor i ersättning per månad.

Men bara under max två månaders tid.10
Det sannolikt mest välkända besöksmålet på Yucatanhalvön är
mayatempelområdet Chichen Itza, strax väster om staden Valladolid.
Det välbevarade tempelområdet får ofta stå symbol för hela mayakulturen och utnämndes 1998 till ett världsarv av Unesco. I normala tider
ringlar sig besöksköerna långa för att komma in.
Fem kilometer öster om infarten till Chichen Itza ligger Hotel Doralba
Inn, en trestjärnig verksamhet med pool och hotellrum i separata låghus. Här arbetar José Peralta som receptionist och allt-i-allo sedan
nästan 35 år tillbaka. Våren 2020 hände något han aldrig varit med om
förut, när Chichen Itza stängdes ner och turistbussarna plötsligt försvann.
– Från en dag till en annan så kom det inga nya gäster till hotellet, så
vi stängde snart också. Det gjorde även många andra hotell, även sådana som hade 60–80 personer i personalen, säger José Peralta.
Chichen Itza och hotellen som byggts för att leva av världsarvets
besökare ligger längst med två vägar, 180 och 180D, mellan städerna
Merida och Valladolid. När smittspridningen ökade på Yucatanhalvön
så uppstod stor oro i lokalområdet. I ett flertal byar längs med vägarna, där man vanligtvis lever av att sälja hängmattor och souvenirer till
turisterna, upprättade invånarna vägspärrar för att hålla koll på vilka
som åkte in i deras samhällen.
– De som bodde där fick åka in, men oss andra ville man avvisa. Det
var väldigt krångligt för vi i personalen behövde fortfarande komma
hit, vi behövde åka och handla saker, och så vidare. Det höll på så där i

José Peralta fick svårt att köpa
mat när turisterna och deras
pengar plötsligt försvann.

nästan ett år, säger José Peralta.
Hotel Doralba Inn ägs av en familj vid namn Sanchez som bor i Merida, en och en halv timmes resa bort. De har bara kommit förbi några
10 www.gob.mx/covid19medidaseconomicas/articulos/yucatan-245205
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»Alla här i Yucatan
lever på något sätt
av turismen.«
– José Peralta

enstaka gånger under pandemin för att kolla
till verksamheten. Hotellet hölls stängt fram till
november 2020 när Chichen Itza hade öppnat igen.
Under hela den tiden fick ingen i personalen någon
lön. Men José Peralta fortsatte åka till arbetsplatsen
ändå, eftersom han inte såg något bättre alternativ.

– Vi är 11 personer som jobbar här. Jag och några andra fortsatte
komma hit för att sköta om byggnaderna, medan andra återvände för
att bo i sina hembyar. Problemet var att det ändå inte gick att hitta något annat jobb. Alla här i Yucatan lever på något sätt av turismen.
– De flesta av oss hade inte några pengar på banken. Här är många
vana vid att leva från dag till dag av det vi tjänar, så för oss blev situationen mycket komplicerad. Utan någon ny lön fick vi svårt att kunna köpa
mat, säger José Peralta.
Han tog aldrig del av någon assistans från myndigheterna under
pandemins kalldusch. När han får frågan om arbetslöshetsersättningen, så känner han inte ens till att det gick att få en sådan utbetald. Myndigheternas information har inte nått fram.
Inne på Chichen Itzas tempelområde går hundratals utländska
turister omkring och fotar de arkeologiska byggnaderna. Mest intresse
väcker Kukulcán eller El Castillo, områdets trappstegspyramid som
2007 utsågs till ett av världens nya sju underverk i en internationell
omröstning. Mexikanska myndigheter och turistorganisationer slår
fortfarande mynt av utmärkelsen.
Alfredo Mendez Sanchez har arbetat som turistguide här sedan
2005. Han uppskattar att cirka 5  000 besökare kommer hit varje dag,
nu i början på året 2022, jämfört med uppemot 8  000 besökare innan
pandemin.
– Under jul och andra högtidshelger brukar det komma ännu fler.
Men allra mest folk brukar det komma vid vårdagsjämningen i mars
och höstdagjämningen i september. Då blir det helt fullt, för att folk vill
se hur solen skapar en ormliknande skugga på Kukulcán, säger han.
Alfredo Mendez Sanchez visar
hur många människor som van
ligtvis besöker Chichen Itza vid
vår- och höstdagsjämningen.

De lokala myndigheterna stängde Chichen Itza bara två dagar innan
vårdagsjämningen i mars 2020, eftersom man ville undvika trängsel
och risk för smittspridning. Området öppnade inte igen förrän i slutet
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Cancun lockade under 2021
ett mycket stort antal turister.
Stadens internationella
flygplats blev den näst
mest besökta i hela världen,
efter Dubai på första plats.

av september samma år. Alfredo Mendez Sanchez gick hit veckan innan
och kunde då knappt känna igen sig.
– Gräset gick ända upp till midjan på mig! Det hade inte varit någon personal här alls eftersom allt var stängt, så naturen hade kommit
tillbaka. Djuren hade återvänt också, det sprang omkring flockar med
vilda kalkoner i området. Personalen fick jobba väldigt hårt sedan för
att klippa ner all växtlighet.
Marken på Chichen Itzas tempelområde består vanligtvis av kort
gräs som trimmas av trädgårdsmästare. Runt de arkeologiska byggnaderna finns det bara dammig jord, på grund av det dagliga slitaget från
tusentals turisters fötter. Men när turisterna försvann fick naturen en
chans att återhämta sig.
Liknande exempel på naturens återkomst finns på flera andra håll
på Yucatanhalvön. Helt nära den vanligtvis mycket livliga turiststaden
Tulum ska det ha gjorts flera observationer av den extremt folkskygga
och utrotningshotade jaguaren.
Den utvecklingen försvann sedan snabbt igen, efter att turismen
gjorde en comeback på Yucatanhalvön i slutet av 2020. Och det finns
sina runda skäl till att Chichen Itza samma år tog över förstaplatsen
som Mexikos mest besökta arkeologiska plats, från Teotihuacan utanför
huvudstaden.
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Den restriktionsfria turistmagneten
Under 2021 seglade Mexiko upp som en global toppdestination för ressugna turister. Det var inte bara den goda maten, kulturen och vädret
som lockade – det var också vetskapen om att landet har en obegränsad
turism. Turkish Airlines, som flyger till flest destinationer i världen,
listade vid årsskiftet Mexiko som det enda landet där det helt saknas
inreserestriktioner för utländska besökare.
Till skillnad från en mycket stor majoritet av världens länder så
stängde Mexiko aldrig sina gränser vid pandemins utbrott 2020. Landet
fortsatte ta emot turister, även om omständigheterna i världen gjorde
att antalet besökare ändå kraftigt sjönk.
Allt sedan turisterna återvänt har de inte behövt uppvisa något nega-

Jesus Pech och Ingrid Martinez
har haft kluvna känslor kring
turismens återkomst. Den
ökade smittspridningen har
visat de rent av hälsovådliga
riskerna med beroendet av
turismintäkterna.

tivt PCR- eller antigentest, inte behövt sitta i karantän för att bevisa sig
friska, och inte heller behövt visa upp intyg för vaccination mot corona-
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viruset. De har bara kunnat traska rakt ut från flygplatsen. Mexiko har
framstått som ett säkert kort för alla turister som vill åka på semester
utan att behöva tänka på några hälsoregler som kan krångla till saker,
oavsett om de varit friska eller sjuka.
De flesta turisterna har riktat in sig på värmen och stränderna i södra
Mexiko. Den internationella flygplatsen i Cancun på Yucatanhalvön
blev under 2021 den näst mest besökta i hela världen, efter Dubai på
första plats och Istanbul på tredje plats. 2019 fanns Cancuns flygplats
inte ens med på topp 20-listan i världen.11
Turismsektorn i den här delen av Mexiko har därmed fått ett kraftigt
uppsving, men samtidigt har det väckt anklagelser om att landets regering har satt pengarna före mexikanernas hälsa. Många har varit rädda
för att det kan komma sjuka människor som förvärrar smittspridningen
i landet – i synnerhet de mexikaner som arbetar inom turismsektorn
och måste möta utlänningarna.
Ankomsten av de många fler turisterna syns extra tydligt i Tulum, en
stad i delstaten Quintana Roo på Yucatanhalvöns östkust. Strax utanför Tulum finns ett mayatempelområde som varken är lika stort eller
imponerande som andra, men ändå väl så sevärt. Infarten till området
kantas av en mängd barer, restauranger och souvenirstånd.
Här sitter Ingrid Martinez vid sidan av vägen med sin dotter Meredith och försöker sälja massproducerade kylskåpsmagneter, kapsylöppnare och kepsar till turisterna. Hon berättar att delstatsmyndigheterna
agerade hårdare här än på många andra håll i landet och stängde ner
turistverksamheten.
– Allt här stängdes ner i 15 dagar efter att smittspridning hade upptäckts. Men sedan ändrade myndigheterna varningsfärgen från gult till
rött. Totalt blev det åtta månader som vi inte kunde jobba här. Det var
väldigt tufft för vi hade precis fått en liten bebis då, säger hon.
Ingrid Martinez kommer från Guatemala, men hon är gift med Jesus
Pech som kommer härifrån utanför Tulum. Han och hans släkt har ett
mayakooperativ och driver ett souvenirstånd utanför Tulums tempelområde sedan 25 år tillbaka.
11 https://thecancunsun.com/cancun-is-now-the-second-most-popular-destination-in-the-world-as-airport-breaks-more-records/
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»Då kostade tortillas
plötsligt 20 pesos istället
för 10 som tidigare.«
– Jesus Pech

– Vi behövde betala 2  000 pesos varje månad för att ha tillstånd att ha ståndet här. Det
är dyrt för oss i normala tider och var mycket
svårt att betala när vi inte kunde jobba, säger
Ingrid Martinez.

– Vi hade inte kunnat föreställa oss något sådant när vi
först såg på TV att det spreds en influensa i Kina. Vad trist, tänkte vi,
men vi tänkte inte att det skulle komma till oss. Det gjorde uppenbarligen inte vår president heller. Länge så hette det att det inte fanns någon
pandemi i Mexiko, vi skulle bara jobba på som vanligt.
Hennes make Jesus Pech håller till borta vid familjens souvenirstånd. Han berättar att de mottog ekonomisk hjälp från myndigheterna
under det första pandemiåret, men att det bara räckte till att köpa ris
och bönor. Definitivt inget kött.
– Under nedstängningen höll mataffärerna bara öppet några timmar per dag och det uppstod hemska köer. Sedan sålde de matvaror i
hemlighet andra tider på dagen. Då kostade tortillas plötsligt 20 pesos
istället för 10 som tidigare. En läsk kostade 30 pesos istället för 15, säger
Jesus Pech.
Två gånger i veckan åkte han ut med sin gamla pappa och fiskade på
havet. Det blev ett sätt för att skaffa mat till middagsbordet, helt enkelt.
– Om polisen hade sett oss hade de kunnat fängsla oss i 48 timmar,
eftersom vi inte hade lov att lämna våra hus under nedstängningen.
Men vi hade inte något val. Det fanns inte pengar, inte mat, ingen hjälp
från regeringen, så hur skulle vi överleva?
Det var först i november 2020 som de fick lov att öppna upp souvenirförsäljningen igen. I grund och botten är Ingrid Martinez och Jesus
Pech tacksamma för att turisterna åtminstone delvis är tillbaka. De
uppskattar att de får in ungefär 60 procent av de inkomster de fick innan pandemin.
– På ett sätt är det bra att verksamheten är igång igen, på ett annat
sätt är det dåligt eftersom det fortfarande finns ett virus. Och det är
många turister som inte använder munskydd någonstans. Om polisen
såg att vi inte gjorde det skulle vi riskera att få böter, men det gäller
inte för turisterna. Om regeringen inte kan hjälpa oss finansiellt skulle
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man åtminstone kunna hjälpa till att skydda turismsektorn i sig, så att
inte allt kollapsar. Det är det vi riskerat när man inte brytt sig om att be
turisterna om PCR-test och inte bett dem bära munskydd, säger Jesus
Pech.
I början av 2022 rapporterar internationella nyhetsbyråer att Mexiko
har den just då högsta dödligheten i hela världen, beräknat på antalet
avlidna per bekräftade fall av covidsjuka. Antalet smittade hade mer än
fördubblats efter att stora mängder turister hade besökt landet under
julhelgerna, helt utan restriktioner.12
Mexikos statsepidemiolog Hugo López-Gatell har försvarat landets
agerande med att man drabbades mycket hårt av inställda flygningar,
efter att 2009 års svininfluensa först hade upptäckts i den mexikanska
delstaten Veracruz. Sådana konsekvenser ville man undvika att upprepa, varför man under coronapandemin har valt att tillåta alla flygningar
in i landet och har valt en öppen gräns-policy.
Debatten är förvisso intressant, eftersom inte så få experter efter
svininfluensan delade åsikten om att stängda gränser inte kunde stoppa
smittspridning. När coronaviruset kom så stängdes likväl internationella gränser ned. Men alldeles oavsett detta har före detta ledande tjänstemän inom Mexikos hälsosektor anklagat regeringens unika hantering
av pandemin, för att bara handla om att man värderar turisminkomsterna högre än medborgarnas liv.13

12 www.reuters.com/world/americas/mexico-nears-300000-deaths-covid-19cases-surge-after-holidays-2022-01-06/
13 www.washingtonpost.com/world/2022/01/12/mexico-coronavirus-pandemic-open-border/
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Egyptens tomma
basarer
I de bästa av tider hade det slingrat sig en lång kö som började någonstans i Konungarnas dal, som fortsatte ner för trappan och vidare ner
till underjorden, med mängder av turister som vill se Tutankhamons
grav. Den egyptiske faraon räknas som en av nutidenshistoriens främsta
arkeologiska fynd. Hans gravkammare har länge varit en av Egyptens
främsta turistattraktioner.
Nu tar det inte mer än en minut att ta sig in i kammaren. Bara en
handfull människor köar för att ta sig in att titta på faraons mumie, där
den ligger i en glaslåda.
Det är mars 2022 och enligt ansvarig personal på plats kommer det
i genomsnitt 6  000 besökare per dag till de antika egyptiska gravarna i
Konungarnas dal, väster om staden Luxor. Det är mycket fler än för bara

63 procent av alla arbetande
i Egypten tillhör den informella ekonomiska sektorn,
och de som arbetat inom turism
drabbades otroligt hårt under
pandemin.

en månad sedan, men många besökare är inhemska turister som inte
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Egypten

KAIRO

Saint Catherine
Sharm El-Sheikh
Hurghada
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Luxor

15%

Före pandemin stod
turismen för 15% av
Egyptens BNP.

Internationella turister, antal miljoner
15
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0

2019

2020

Konungarnas dal och farao Tutankhamons
grav hölls stängt för turism under fem
månader 2020. Beslutet innebar en
ekonomisk katastrof för invånarna i
närbelägna Luxor.

2021

Under pandemiåret 2020 gick

844 000

jobb inom turistsektorn förlorade

Egypten lanserade sin första ekoturism
kampanj, Eco Egypt, 2020 i ett försök att
locka tillbaka turismen. 13 naturreservat
har frontats i kampanjen, som dock fått
kritik för att inte följa hållbarhetsprinciper.
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»Vi gör krukor, statyer och
obelisker, och vi arbetar med
samma traditionella verktyg
som på det antika Egyptens tid.
Det gjorde min farfar också.«
– Mohammed Rasoul

spenderar samma pengasummor som
utlänningar gör. Siffran är inte heller i
närheten av de bättre årens noteringar,
när upp emot 15  000 besökare kunde
komma hit dagligen.
I början av 2020 rapporterade FN:s organ

för att främja turism, UNWTO, att Egypten hade gjort ett
rekordår under 2019. Landet hade då tagit emot 13,5 miljoner turister och ökat sina turismintäkter med hela 21 procent, till 32 miljarder
dollar. Alla väntade sig att ett ännu bättre år skulle följa och Egypten
rankades som ett favoritresmål i flera internationella listor. Alla drömmar och förväntningar slocknade i och med pandemins utbrott.14
Innan pandemin stod intäkterna från turismsektorn för ungefär
15 procent av Egyptens BNP. Landet svarade på pandemin genom att
stänga samtliga flygplatser den 19 mars och muséer samt arkeologiska
platser fyra dagar senare. Ett tillfälligt utegångsförbud infördes som
kraftigt bromsade in både handeln och turismen i landet.
Egypten började öppna upp flera städer och populära badorter för
internationell turism från den 1 juli samma år, men sektorn hade ingen
möjlighet att komma ikapp det föregående årets nivå. Under hela 2020
mottog Egypten endast 3,6 miljoner utländska turister. Landet tjänade
17,6 miljarder dollar mindre i turismintäkter jämfört med året innan,
och 844  000 jobb inom turismsektorn gick förlorade.15
Några av de som drabbades var familjemedlemmarna till den person som sägs ha upptäckt Tutankhamons grav. Några kilometer från
Konungarnas dal arbetar Mohammed Rasoul och hans släktingar i deras familjedrivna verkstad, där de tillverkar turistsouvenirer av basalt,
alabaster, granit och annan sten.
– Vi gör krukor, statyer och obelisker, och vi arbetar med samma traditionella verktyg som på det antika Egyptens tid. Det gjorde min farfar
också, säger Mohammed Rasoul.
14 www.dw.com/en/egypt-tries-to-restart-tourism-during-coronavirus-pandemic/a-53876823
15 www.thenationalnews.com/business/2021/11/08/how-egypts-tourism-businesses-are-bouncing-back/
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»Vi tvingades stänga hela
verkstaden. Det blev väldigt
svårt, för vi är 15 personer
som jobbar här i verkstaden.«

Farfadern hette Hussein Abdel

– Mohammed Rasoul

Rasoul. Som pojke jobbade han hösten 1922 med att bära vatten i krukor
till de egyptiska arbetare som grävde i
Konungarnas dal på uppdrag av den brittiska arkeologen Howard Carter. Enligt familjen Rasoul,

och faktiskt även det egyptiska ministeriet för turism och antikviteter,
grävde pojken undan lite sand i dalen för att kunna balansera krukorna
på marken, och fann då det första trappsteget ner till Tutankhamons
gravkammare. Men det var arkeolog Carter som tillskrevs upptäckten.
Efter andra världskriget öppnade Hussein Abdel Rasoul sedan den
verkstad som gått i arv i hans familj, där man i alla år fortsatt sälja hantverk till förbipasserande turister. När pandemin kom så försvann genast
denna inkomst, vilket drabbade dussintals människor.
– Vi tvingades stänga hela verkstaden. Inga turister kom förbi här
längre och vi arbetar bara med turism. Det blev väldigt svårt, för vi är
15 personer som jobbar här i verkstaden. Men vi har även farbröder och
kusiner som jobbar deltid i sina egna hem och tar hit sina varor, säger
Mohammed Rasoul.
Flera i hans familj arbetar också med jordbruk, men det var inte
något som kunde försörja dem alla för att täcka bortfallet under pandemin.
– Några av oss hade lite pengar sparade på banken och vi tvingades
använda upp allt det under månaderna utan jobb. Det kom även lite
hjälp från myndigheterna, vi kunde hämta ut lådor med mat. Men vi
fick inte några pengar därifrån.
Just när det såg som mörkast ut finansiellt, efter fem månader, så
kunde familjen slå upp dörrarna till verkstaden och börja arbeta igen.
En anledning var att Egypten då hade öppnat upp gränserna för internationell turism igen och små grupper av utländska besökare dök på
nytt upp vid Konungarnas dal. Men den främsta anledningen var att
Mohammed Rasouls verkstad,
som grundades av hans farfar,
har överlevt pandemin. Men
bara efter ett riktigt ekonomiskt
stålbad.

den inhemska turismen hade skjutit i höjden. Egyptier som inte hade
sett sitt eget lands arkeologiska skatter sedan barnsben, eller kanske
aldrig förr, började nu besöka platserna.
– Folk kom från norra Egypten, Kairo och Alexandria och besökte
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oss här i Luxor som turister. De började köpa saker hos oss. Livet kunde
starta om igen, säger Mohammed Rasoul.
Egypten svarade med ett flertal ekonomiska åtgärder under 2020
för att försöka underlätta situationen för medborgare som arbetat inom
turistsektorn. Landets kabinett godkände en ny lag för att hantera
pandemins konsekvenser. Lagen sa bland annat att hotell och andra
turisminriktade arbetsgivare skulle berövas stödåtgärder från regeringen, om de frångick arbetsrätten i behandlingen av sina anställda.
Ministeriet för turism och antikviteter upprättade även en hotline dit
anställda i turismsektorn kunde ringa för att klaga på sina arbetsgivare
vid felbehandling.16
Alla kaféer och basarer vid arkeologiska besöksplatser blev förklarade hyresbefriade ända fram till att turismen återvände. Den egyptiska
centralbanken erbjöd turisminriktade verksamheter lån till låg ränta.
Man tog bort all fastighetskatt på hotell och andra turistfastigheter
under sex månader, och sköt upp deras statliga avgifter med tre månader. Turistfastigheter och privata flygbolag fick flytta fram betalningen
av elektricitet, gas och vatten med sex månader, fram till oktober 2020.
Året efter, mellan januari och april behövde man endast betala 40 procent av samma räkningar i tid.17
Egypten tog också flera initiativ för att så fort som möjligt försöka
återstarta turismsektorn. Redan från den 1 juni 2020 infördes möjligheten att få ett femårigt visum för multipla besök, och fler nationaliteter
fick möjlighet att erhålla visum vid ankomst. Flygbolag erbjöds också
rabatt på flygplatsavgifterna.
Men precis som i fallet med Mexiko, har det varit mycket svårt att
assistera de många människor som arbetat inom turismsektorn, men
som samtidigt befinner sig i den informella ekonomiska sektorn. I
Egypten beräknas inte mindre 63 procent av alla arbetande personer
göra det. De är inte anställda, vilket betydde att de inte hjälptes av den
nya lagen om att arbetsgivare inte fick avskeda sina anställda. Och även
om regeringen förvisso erbjöd ett stödpaket om 500 egyptiska pund,
16 www.unwto.org/tourism-data/covid-19-measures-to-support-travel-tourism
17 www.unwto.org/tourism-data/covid-19-measures-to-support-travel-tourism
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Barnarbetare i Luxor.

motsvarande ungefär 275 kronor, till personer i den informella sektorn,
så utgjorde det endast hälften av deras genomsnittslön under en vanlig
månad. Ersättningen utgick också endast till de som var registrerade
hos myndigheterna.18
Desperationen detta gav upphov till hos arbetare i den informella
sektorn är fortfarande synlig på våren 2022, när allt fler, men inte alls
tillräckligt många utländska turister börjat återvända. Försäljarna i den
nästa tomma basaren i Luxor blockerar vägen, skriker och drar i armarna på turisterna för att få dem att köpa något. Taxichaufförerna ropar
efter första bästa turist och frågar om de vill boka en bil för att besöka
de arkeologiska platserna på Nilens västbank. Utan särskilt mycket
prutande alls erbjuder de sig att köra runt i fyra timmar för blott 100
kronor.
18 www.mei.edu/blog/egypts-sizeable-informal-economy-complicates-its-pandemic-response
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Luxors många hästdroskor rullar hela dagarna på gatorna och försöker
plocka upp turister som passagerare. I vissa fall är det pojkar så unga
som tio år som håller i tyglarna. Även om de själva kanske skulle vilja gå
i skolan, så har den ekonomiska krisen gjort det nödvändigt för dem att
hjälpa till att tjäna pengar till sina familjer.
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När FN:s generalsekreterare Antonio Guterres i augusti 2020 talade om
behovet av att bygga en ny turism efter pandemin, så klargjorde han
också kopplingen till FN:s globala mål för hållbar utveckling i Agenda
2030. Pandemins hot mot miljontals jobb i turismsektorn hotade exempelvis att öka fattigdomen och ojämlikheten i många länder. Pandemin
drabbade även målet om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, samt målet om hållbar konsumtion och produktion.19
I många utvecklingsländer har även kvinnor, urfolk och rurala
grupper stärkts av och hittat en inkomst via turismen. Rubbades detta
så påverkades indirekt även målen om jämställdhet och minskandet av
ojämlikheter inom samhällen och mellan länder. Därför var det viktigt
att nu förvandla förhållandet mellan turism, naturen och ekonomin,
fortsatte Guterres.
Pandemin var en vattendelare som behövde leda till att turismsektorn anpassades till hållbarhetsvisionerna. En ny modell behövdes som
förespråkade partnerskap, koldioxidneutrala investeringar, och som
placerade värdfolken i centrum av utvecklingen.
Det här var egentligen ingen ny retorik, utan helt i linje med arbetet
för att uppfylla Agenda 2030. Regeringarna i både Mexiko och Egypten
tog för några år sedan också fram stora nationella planer för att verka för en hållbar turism i sina länder. Pandemins utbrott har gjort att
regeringarna har vävt in samma slags retorik i programmen som FN:s
generalsekreterare använt sig av.
Frågan är bara hur genuina satsningarna är?

19 Policy Brief: Covid-19 and Transforming Tourism, United Nations, 2020
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Ett pånyttfött Mexiko
I oktober 2019 offentliggjorde det mexikanska nationella ministeriet
för turism, SECTUR, ett nytt program för att bygga en hållbar turism i
landet. Nyheten släpptes under den årliga gatumarknaden för att uppmärksamma landets »magiska byar«, Pueblos Magicos; samhällen av
särskild kulturell betydelse som varit en del av en turismkampanj ända
sedan 2001.
Det nya programmet ska dock vara baserat på de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, och det heter att det är så banbrytande att det
kommer förändra hela landet i grunden. Programmet kallas således för
Mexico Renace Sostenible, eller Ett pånyttfött hållbart Mexiko.
I strategidokumentet för Ett pånyttfött hållbart Mexiko framhäver
regeringen själv, att landet enligt FN:s rapporter om hållbar utveckling
har mycket svårt att nå upp till de globala målen. Många av utmaningarna är direkt relaterade till turismen. Det nya programmet består av
ett flertal projekt vid miljömässigt och kulturellt viktiga platser i landet,
som ska odla en hållbar turism i enlighet med Agenda 2030. Samtidigt
ska turismprojekten agera som verktyg för att bidra till välfärd för den
mexikanska lokalbefolkningen.20
SECTUR vill utveckla en ny turism i Mexiko som rör sig bort från en
modell där många turister är koncentrerade till ett fåtal platser, och där
en allt för stor del av turistintäkterna hamnar i händerna på ett fåtal
rika ägare. En ny modell ska växa fram, där man tar hänsyn till hur stor
kapacitet för besökare en plats anses ha, innan naturen och dess resurser börjar ta skada. Istället för ett fåtal ägare ska turismsektorn genomsyras av många ägare och pengarna ska tillfalla många, istället för få.21
Exempelvis är ett av projekten, »Moctezumas fiskrutt«, menat att
fungera som en slags mexikansk version av Spaniens välkända vandringsled Santiago de Compostela. Rutten följer den väg där färsk fisk
fraktades från kusten till Aztekrikets huvudstad Tenochtitlan. Rutten
kommer passera ett flertal betydelsefulla samhällen där det går att lära
sig om Mexikos antika kulturer, historia och biologiska mångfald. Pro20 Estrategia México Renace Sostenible, Secretaria de Turismo, Gobierno de
México, 2020
21 www.entornoturistico.com/que-es-y-cuales-son-los-proyectos-de-mexico-renace-sostenible/
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Hållbarhet slås samman
med turismen i Mexiko, både
i regeringsretoriken och i den
privata sektorns investeringar.

jektet anses uppfylla det fjärde globala målet i Agenda 2030 om tillgång
till utbildning av god kvalitet.22
Ett annat projekt, Forestur, ska bygga upp en hållbar turism och hållbara ekosystem i skogsområden, samtidigt som det möjliggör för turistföretag att klimatkompensera. Projektet Kuxatur arbetar för bevarandet
av den biologiska mångfalden i ekosystem vid kuster, genom modeller
som bygger på hållbar turism, och är verksamt på fem platser i landet.
Ytterligare ett annat projekt, Adaptur, är menat att ta fram skydd för
känsliga ekosystem i turistområden, samt att skydda mot klimatrelaterade risker och naturkatastrofer. Tre olika regioner i landet har valts ut
som testbanor och arbetet får stöd av den tyska biståndsmyndigheten
GIZ. Projektet presenteras som knutet till det globala målet om att bekämpa klimatförändringarna.23
I ett projekt har man till synes kommit längre än alla andra, och det
är arbetet för att anlägga Tren Maya, Mayatåget. En 1  525 kilometer
lång järnväg som ska korsa Yucatanhalvön i en nordlig och en sydlig
22 Pescado de Moctezuma, Secretaría de Turismo, Gobierno de México, 2020
23 Estrategia México Renace Sostenible, Secretaria de Turismo, Gobierno de
México, 2020
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rutt, med start i staden Palenque och med staden Cancun som slutdestination. Anläggningsarbetet påbörjades redan 2020 och planen har varit
att inviga hela tågsträckan 2024. Arbetet utförs främst av ett portugisiskt, samt ett kinesiskt byggföretag. Tågen köps in från Kina.
Mayatåget är ett av flera kontroversiella megainfrastrukturprojekt
som tagits fram av den mexikanska regeringen under presidenten Andrés Manuel López Obrador. Skillnaden med just detta, är att Mayatåget
ingår i programmet Ett pånyttfött hållbart Mexiko, och anses sammankopplat med det globala målet om internationellt partnerskap för att
stärka arbetet för en hållbar utveckling.

Tropisk skog och natur får ge
vika när rälsen anläggs till det
1525 kilometer långa Maya
tåget. Den mexikanska reger
ingen har presenterat projektet
som det allra viktigaste för
hållbar turism – men det har
fått omfattande kritik.

När anläggningsarbetet satte igång 2020 motiverade presidenten det
med att pandemin hade lett till en ekonomisk kris och arbetslöshet i
Mexiko, och Mayatåget skulle fungera som en återaktiverande

39

FRAMTIDENS TURISM – KAN TURISMEN BLI MER HÅLLBAR EFTER PANDEMIN?

DEL 3 • INITIATIV FÖR HÅLLBAR TURISM

motor.24 Men regeringen har också presenterat Mayatåget som landets
allra viktigaste projekt för hållbar turism. Det heter att arbetet utförs
i samarbete med Yucatanhalvöns urfolk och att tåget kommer bli den
stora lösningen för att lyfta sydöstra Mexiko upp ur fattigdom och marginalisering.25
Mayatåget har dock bemötts av intensiv kritik från både lokalbefolkning, urfolksorganisationer, miljö- och hållbarhetsgrupper i Mexiko. Enligt kritikerna använder sig regeringen av greenwashing, en
grönmålning av projektet för att lättare försöka driva det i hamn. Man
menar också att regeringen inte tagit fram något ordentligt underlag om
projektets klimat- och samhällspåverkan innan man snabbt satte igång
att anlägga järnvägen. Beslutet anses fattat ovanför huvudet på lokalbefolkningen som för många år framöver kommer beröras av järnvägen.
Vidare har det avverkats träd i breda, långa sträckor där tåget ska gå,
rakt igenom den tropiska skogen.
En av de kanske bäst lämpade personerna att kommentera Mexikos
satsning på hållbar turism, är den lokala ministern för turism i delstaten Quintana Roo på Yucatanhalvön. Quintana Roo har upplevt mycket
kraftig exploatering för turism i över ett halvt sekels tid. Här ligger Cancun, den populära turiststad som grundades 1970 i syfte att just locka
dit utländska semesterfirare. Cancuns flygplats har som sagt tagit emot
näst flest resenärer i hela världen under 2021. Och här ska det kommande Mayatåget rulla in på slutstationen.
Bernardo Cueto är minister i den lokala turismmyndigheten Sedetur
i Quintana Roo, med kontor i Cancun. Han kallar 2020 ett mycket komplicerat år för turismen i delstaten.
– Vi tog emot bara 53 procent av den vanliga volymen av besökare.
80  000 människor som jobbade med turism förlorade sina arbeten. Men

Bernardo Cueto tror att
turismen kommer återgå till att
fungera som den gjort tidigare.

det gjorde oss redo att hantera pandemins utmaningar och under 2021
lyckades vi få turismen att återhämta sig.

24 www.france24.com/es/20200602-m%C3%A9xico-emprende-construcci%C3%B3n-de-tren-maya-como-motor-de-reactivaci%C3%B3n-frente-a-pandemia
25 https://www.portalambiental.com.mx/sustentabilidad/20200121/renace-mexico-sostenible-un-programa-de-turismo-en-pro-de-la-naturaleza
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Men det har skett genom att Mexiko har släppt in turister mitt under pandemin, utan att kontrollera om de varit friska. Har det varit hållbart?
– Vi har vidtagit åtgärder och tar turisternas säkerhet och hälsa på
stort allvar. Vi har tagit fram informationskampanjer, vi har uppmuntrat resandet av teststationer där man kan göra PCR-test. Polisen har
också utfärdat böter till turister som inte bär mask i folksamlingar,
säger Bernardo Cueto, utan att kommentera något om man tänkt på
lokalbefolkningens säkerhet och hälsa.
Han känner till debatten om turismens framtid efter pandemin, om
huruvida fler människor kommer vilja semestra i sina hem- eller närområden. Själv tror han att turismen i världen att återgå till hur den fungerade tidigare. Folk kommer vilja resa precis lika mycket som tidigare,
och varje gång en våg av smittspridning lade sig under pandemin så
ökade mycket riktigt turismen igen, menar han.
– Därför ser vi att det bästa är att göra fortsatta investeringar i turismen, för det är det vi lever av. Och Tren Maya är ett av de initiativen,
säger Bernardo Cueto.
Som han ser det kommer Mayatåget tillföra mycket stora vinster till
Quintana Roo, precis som regeringen utlovat. Flera områden i centrala
och södra Mexiko växer som internationella toppdestinationer för utländska turister och då är det viktigt att infrastrukturen anpassas.
– Vi är säkra på att projektet kommer att medföra stora fördelar.
Först och främst social välfärd, en mängd nya jobb, nya produkter och
turismsatsningar. Mayatåget kommer att stärka vårt samhälle och den
kollektiva turismen i regionen.
Men enligt Bernardo Cueto går det samtidigt inte idag att föreställa
sig tillväxt och utveckling utan att det också är hållbart. Av den anledning följer han och andra mexikanska myndigheter som arbetar med
turism de globala målen när de skapar långsiktiga politiska lösningar.
Myndigheterna i Quintana Roo har också tagit fram en egen översiktsplan för hållbar turism, som baseras på Agenda 2030. Dess slogan lyder
»Tillsammans mot en framgångsrik framtid«.
– Det här gör att vi tagit ett stort kliv framåt för att få till en ny
turismmodell. I den kommer folket att vara i centrum. Gapen ska minskas mellan kvinnor och män, mellan urfolk och icke-urfolk, mellan
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»Gapen ska minskas mellan kvinnor
och män, mellan urfolk och icke-urfolk,
mellan urbana och rurala områden.
Vi ska göra våra destinationer mer
konkurrenskraftiga och mer hållbara.«
– Bernardo Cueto

urbana och rurala områden. Vi ska göra våra destinationer mer konkurrenskraftiga och mer hållbara.
Precis som FN uttrycker det, och precis så som de flesta regeringar
som känner hur vindarna blåser idag uttrycker det. Enligt Bernardo Cueto har hans myndighet haft möten med näringslivet, kommuner och
hotellägare i Quintana Roo.
Ett stort intresse ska ha uppstått kring hur delstaten sätter lokalbefolkningen i centrum och arbetar för inkluderande och hållbar turism,
som i fallet med det stora naturreservatet Sian Ka’an sydväst om Tulum.
Det är en av platserna där regeringen bedriver arbete med Kuxatur, ett
av projekten i Ett pånyttfött hållbart Mexiko, för att bevara den biologiska mångfalden.
– Sedetur stödjer också projektet, det ska pågå i sex år och vi har
investerat 1,4 miljoner dollar för att utveckla turistdestinationen Maya
Ka’an. Den ska vila på en stark grund av hållbarhet och utveckling tillsammans med lokalsamhället.
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Kritik mot utveckling
ovanifrån
Naturreservatet Sian Ka’an strax söder om Tulum på Yucatanhalvöns
östkust etablerades 1986 och utsågs till ett världsarv av Unesco året
därpå. Det är ett av de största skyddade områdena i Mexiko och anses
ha extremt höga naturvärden. Reservatet rymmer både mangrove
områden, tropisk skog och små fläckar av savann. Det är hem för över
300 fågelarter samt flera utrotningshotade djur. I reservatet ingår också
en sektion av det mesoamerikanska korallrevet, som är det näst största i
världen efter Stora barriärrevet.
Turistguiden Hapek har arbetat i reservatet sedan 2014. Han och
kollegorna vid ekoturistföretaget Sian Ka’an Community Tours leder
grupper av turister som vill fågelskåda, titta på gamla mayatempel, lära
sig mayatekniken för hur man tappar träd på sav som kan tuggas som
tuggummi, eller som vill besöka reservatets laguner.
Idag kör han runt sex av oss besökare i båt och pekar ut sjökor och
Naturreservatat Sian Ka’an
etablerades 1986 och
rymmer allt från orörd natur
till mayaruiner.

krokodiler. Vi åker till både naturliga och förcolumbianskt männ-
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Sian Ka’an Community Tours
arbetar i naturreservatet
sedan 20 år tillbaka.

iskogrävda kanaler där vi hoppar i vattnet och flyter med strömmen.
Ingen som badar får ha tagit på sig någon solkräm eller myggmedel
innan, för att inte smutsa ner vattnet med olja och kemikalier.
– Vi arbetar enbart med turism som bevarar naturen och kulturen.
Vi gör en minimal påverkan här, du kan inte hitta något skräp i vattnet,
säger Hapek.
Sian Ka’an Community Tours grundades 2003 av personer i den lokala mayabefolkningen och leds idag av flera familjekooperativ. Samtliga båtar som för runt turister i reservatet ägs av kooperativen. Företaget
var det första initiativet där ursprungsbefolkningen själv gynnades som kollektiv av turismen i Sian Ka’an, och för den
insatsen vann man 2006 FN:s Ekvatorpris för
hållbar utveckling.

»Vi har inte fått någon
information om nya satsningar
på hållbar turism i reservatet.
Det har inte kommit någon och
talat med oss om det.«
– Hapek

Hapek har inte hört talas om vare sig
regeringsprogrammet Ett pånyttfött hållbart Mexiko, eller dess projekt Kuxatur
som ska vara verksamt specifikt här i Sian
Ka’an.
– Vi har inte fått någon information om
nya satsningar på hållbar turism i reservatet.
Det har inte kommit någon och talat med oss
om det.

I Sian Ka’an finns det inte heller någon information uppsatt vid infarterna till reservatet, eller hos vakterna där man betalar entrén, om det systemförändrande arbete regeringen säger sig utföra här.
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Projekten i Ett pånyttfött hållbart Mexiko befinner sig av allt att döma
i olika faser. På vissa håll har projekten diskuterats och lämnat större
avtryck. Men här, i en delstat som länge varit utsatt för hårt tryck av
turism, är det ännu svårt att se något konkret på marken.
Hapek vill inte medverka med sitt riktiga namn i rapporten. Han är
kritisk till regeringens arbete med turism och säger att varje ny politisk
administration lanserar planer för förändringar, som det vissa gånger
inte blir något alls av. Andra gånger skapar de nya satsningarna ovanifrån bara problem för de lokala krafter som redan arbetar med turismen.
Om de ska förändra något för mayabefolkningen i trakten, så tycker
Hapek att myndigheterna kan börja med att tillgängliggöra stranden
i Tulum. Han visar en uppmärksammad Youtubefilm från Tulums
turistzon, precis vid Karibiska havet. Mexikos stränder är formellt
offentligägda och till för alla, men entreprenörer har idag byggt hotell
och restauranger längs med hela kustavsnittet. De som vill besöka
stränderna måste vissa gånger betala en avgift, andra gånger se ut på
vad som anses vara ett acceptabelt sätt, för att bli framsläppta av hotelloch restaurangpersonalen.
I Youtubefilmen försöker några aktivister från lokalbefolkningen nå
fram till stränderna, men de stoppas upprepade gånger från att nå fram
via hotellen. Aktivisterna är några medelålders mayakvinnor klädda i
traditionella kläder.
Under våren 2022 har flera sektioner där det nya Mayatåget anläggs
skakats av protester från civilsamhället. Miljö- och hållbarhetsorganisationer har mobiliserat mot planerna, fram till att domstolsbeslut
också tillfälligt tvingat fram stopp i arbetet. Kritiken som har riktats
mot projektet är den samma som i åratal har riktats mot en turism som
exploaterar både naturen, lokala invånare och urfolk.
En av de aktörer som protesterat mot Mayatåget är Nationella urfolkskongressen, en organisation som bildades 1996 för att värna urfolkens
intressen. Man har delat ut material till lokalbefolkningen som hamnat
i Mayatågets väg om att de enligt mexikansk lag har rätt till fullständig

Enligt turistguiden Hapek talar
varje ny mexikansk regering om
goda förändringar, utan att de
någonsin dyker upp.

och korrekt information om projekt som utgörs i deras territorier. Likaså
att det mexikanska lagrummet tillåter olika typer av folkliga konsultationer i viktiga samhällsfrågor.
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Mayaaktivisten Ángel Sulub är talesperson för Nationella Urfolkskongressen och själv bosatt i Quintana Roo, i staden Felipe Carrillo
Puerto. Där driver han ett oberoende medborgarhus och försöker få den
unga generationen att söka andra försörjningsmöjligheten än genom
turismen.
– Regeringen talar hela tiden om behovet av utveckling, när man
förklarar varför vi behöver Mayatåget. Precis samma ord har man använt för att motivera konstruktionen av turiststäder vid kusten sedan
1960-talet, säger han.
Ángel Sulub menar att turismens exploatering är särskilt mångbottnad i just delstaten Quintana Roo, eftersom territoriet bara relativt
nyligen införlivades i den mexikanska staten. Efter att Mexiko blev
självständigt 1821 hade centralmakten bara en nominell kontroll över
Yucatanhalvön. 1847 gjorde mayabefolkningen uppror på halvöns östkust. De fördrev alla icke-maya och etablerade en de facto självständig
stat med huvudsäte i staden Chan Santa Cruz – dagens Felipe Carrillo Puerto. Man kontrollerade även Tulum och arrangerade religiösa
mässor i de tempel som idag blivit turistattraktioner.

Ángel Sulub och Nationella
Urfolkskongressen hör till de
som protesterat mot Maya
tåget. Han är mycket kritisk till
hur ordet »maya« används.
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»Ordet maya har
kommersialiserats
och blivit en turistprodukt.«
– Ángel Sulubs

Denna självständiga mayastat överlevde
ända fram till 1901, när den konflikt som idag är
känd som Kastkriget avslutades och den mexikanska armén intog Chan Santa Cruz. Mayaterritoriet blev en del av Mexiko, som den nya delstaten

Quintana Roo. Under de sista åren innan kriget slutade var
Ángel Sulubs morfar löjtnant i mayastatens väpnade styrkor. Bara två
generationer tidigare levde alltså hans släkting i vad som bör betraktas
som det sista oberoende territoriet som kontrollerades av urfolk på den
amerikanska kontinenten.
– Och nu, två generationer senare så sätter man vårt namn på alla
möjliga projekt och politiska initiativ, utan att vi har någon talan själv.
Ordet maya har kommersialiserats och blivit en turistprodukt. Vårt folk
har varit med och byggt städerna, hotellen och turismen här, men det är
inte vi som tjänat pengar på det.

47

FRAMTIDENS TURISM – KAN TURISMEN BLI MER HÅLLBAR EFTER PANDEMIN?

DEL 3 • INITIATIV FÖR HÅLLBAR TURISM

Ett ekovänligt
Egypten
I början av 2016 publicerade Egyptens regering en uppdaterad version
av sitt nationella policydokument Egypt Vision 2030, en långsiktig plan
där man redogjorde för hur landet skulle kunna uppnå de globala målen
för hållbar utveckling. Nya sektioner lades till, bland annat om en kontroll av befolkningsökningen och om stärkandet av kvinnor och unga.
Men en sak berördes i princip inte alls i policydokumentet: Egyptens
syn på turismen och dess roll i uppfyllandet av Agenda 2030. Det kan
tyckas märkligt i ett land där upp emot 15 procent av BNP i åratal har
utgjorts av intäkterna från turism.26
Men olika länder arbetar olika snabbt, och i fallet med Egypten har
det under de senaste åren förts flertalet diskussioner om hur man ska
förmå landet att arbeta mot de globala målen. På hösten 2020 kom det
ett viktigt genombrott när landet presenterade sin allra första kampanj
för ekoturism.
Kampanjen Eco Egypt lanserades officiellt i slutet av september 2020
på plats i nationalparken Ras Mohamed, strax utanför den populära
turiststaden Sharm el-Sheikh på Sinaihalvöns södra spets. Eco Egypt
har tagits fram av det egyptiska miljöministeriet i samarbete med
ministeriet för turism och antikviteter, och kampanjen är avsedd att
stärka miljömedvetenheten i landet och ge stöd åt både naturreservat
och ekoturismsatsningar.
Ett andra syfte är att Eco Egypt ska hjälpa till att återaktivera den
egyptiska ekonomin efter pandemin, genom att locka inhemska besökare och utländska turister med intresse för ekoturism och andra kulturer.
För att uppnå detta har man, som miljöministeriet kallat det, maximerat det hållbara användandet av reservaten och ökat medvetenheten om
deras betydelse.27
Man har också integrerat lokalsamhällena i reservatens aktiviteter
och stöttat dem ekonomiskt och socialt. Regeringen har även erbjudit
lokalsamhällena utbildning och möjlighet att själv lyfta deras kulturella
produkter, som det kallas. På hösten 2020 presenterade miljöministeriet

26 Egypt Vision 2030, Government of Egypt, 2016
27 https://dailynewsegypt.com/2020/09/21/environment-ministry-to-launchgreen-campaign-in-ras-mohamed-protected-area/
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en 112 sidor lång katalog tillhörande Eco Egypt, där 13 olika naturreservat med betydelsefull miljö, historiska eller kulturella inslag lyftes
fram. För första gången försökte man inte locka turisterna till de sedan
länge etablerade turiststäderna i landet, utan bara till mindre rurala
platser.
Alla reservaten var avbildade i katalogen, och det var även lokala
människor som lever där och som besökare från utsidan uppmanades
bekanta sig med. Katalogen berättade att Eco Egypt är en kampanj
menad att fronta betydelsen av ekologiskt bevarande. Samtidigt ville
man ge stöd åt lokala försörjningsmöjligheter genom att sätta röster, erfarenheter och sedvänjor hos lokala stamfolk, från nubier till beduiner,
i centrum. Meningen är att ge dem en plattform att dela med sig av sig
själva och sitt hantverk.28
Retoriken är förstås ett eko av vad FN har sagt om hållbar turism och
behovet av att ställa om till det. Egypten är också ett av de första tretton, starkt turismberoende länderna som valts ut att få finansiellt stöd
av FN:s turismfrämjande organ UNWTO. I maj 2020 lanserade UNWTO,
tillsammans med Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, ett internationellt assistanspaket för att återaktivera turismen
efter pandemin. I augusti samma år besökte en delegation med
UNWTO:s generalsekreterare Egypten och träffade president Abdel
Fattah Al-Sisi.29
Basmah Al-Mayman är regional chef över Mellanösternavdelningen
vid UNWTO. Hon förstår den förödelse som pandemin orsakat turismsektorn och människorna i den i Egypten, men tror att landet har en
väldigt bra chans att återetablera sig på marknaden igen. Personligen
tror hon även att de stora hoten mot jobben snarare ligger i den utbredBasmah Al-Mayman vid
UNWTO tror att Egyptens
satsning på små, rurala
besöksmål är ett tecken
i tiden.

da digitaliseringen, än i långvariga effekter av pandemin.
– Teknologin hotar många jobb i turismen, exempelvis alla turistguider. Men vi kan försäkra alla om att sådana jobb kommer behövas under
ännu ett tag, så vi betraktar också dem som hållbara.

28 Eco Egypt – Egypt’s Ecotourism Experiences, Ministry of Environment, 2020
29 https://www.unwto.org/news/unwto-delegation-observes-safe-restart-of-tourism-in-egypt-on-official-visit
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Egyptens president
Abdel Fattah Al-Sisi
lanserade landets första
kampanj för ekoturism 2020.

Assistanspaketet till länderna, COVID-19 Tourism Recovery Technical
Assistance Package, bygger på de tre pelarna ekonomisk återhämtning,
marknadsföring och institutionsbyggande. Det huvudsakliga syfte är
att hjälpa de turismberoende länderna komma på fötterna samtidigt
som de ska närma sig de globala målen för hållbar utveckling.30
Enligt UNWTO ska hållbar turism i största möjliga mån utgå från
naturliga resurser och bidra till ett bevarande av den biologiska mångfalden. Turismen ska respektera värdsamhällena och garantera långsiktiga, ekonomiska avtal som gynnar alla på ett rättvist sätt.
Enligt Basmah Al-Mayman är det ett medvetet val att Egypten fokuserat på små rurala besöksmål istället för de redan etablerade stora
turiststäderna, eftersom de senare vore mycket svåra att vrida åt ett
30 www.unwto.org/news/unwto-releases-a-covid-19-technical-assistance-package-for-tourism-recovery
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hållbart håll. För det behövs samhällen och platser som inte är lika
exploaterade.
– Över hela världen nu så märker vi att det finns en ökad efterfrågan
på rural turism, i den postpandemiska tiden. Så kommer att få se fler
nya turistdestinationer på kartan, som kommer vara hållbara under en
längre tid.
Det verkar som att det med andra ord varit lättare att nå fram till
Egypten med budskapen om både Agenda 2030 och hållbar
turism, när det uppstått en ekonomisk kris i den viktiga turismsektorn och FN haft möjlighet att
bistå med assistans. Frågan är bara hur

»Över hela världen nu så
märker vi att det finns en ökad
efterfrågan på rural turism,
i den postpandemiska
tiden.«

genuin satsningen på Eco Egypt är.

– Basmah Al-Mayman

dök upp i slutet av förra året visade re-

Kampanjen har i övrigt varit fattig
på information om regeringens syn
på hållbarhet. Webbsidan som tagits
fram till kampanjen är lika bristfällig.
När ännu en god nyhet för Egypten
geringen på nytt att man kan göra satsningar i hållbarhetens namn. I november
2022 ska turiststaden Sharm el-Sheikh stå

värd för FN:s årliga klimattoppmöte COP, det tjugosjunde i
ordningen. Delegater från hela världen ska sammanstråla på Sinaihalvöns sydspets för att diskutera en omställning till hållbar utveckling.
– Egyptens position på den globala turistkartan innebär att nästa
COP-möte kommer bli en vändpunkt för Egypten, även vad gäller den
framtida turismen. Egypten tillhör Mellanöstern, men det tillhör också
Afrika. Landet kan följa båda spåren och det är den perfekta platsen för
att ha turism, säger Basmah Al-Mayman.
Efter att planen om COP27 tillkännagavs har Egyptens regering till
synes fått bråttom att genomföra så många klimatåtgärder som möjligt
innan mötet. I januari 2022 beslutade ministeriet för turism och antikviteter att alla hotell och andra turistfaciliteter i hela Sharm el-Sheikh
måste gröncertifieras, och visa att de arbetar i enlighet med konceptet om hållbar turism. Endast 24 av 137 hotell i staden hade redan en
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Området runt de egyptiska
pyramiderna i Giza har varit
näst intill folktomt under
pandemin.

miljöplan och gröncertifiering på plats. De andra fick max sex månader
på sig att bli ekovänliga – i lagom tid innan deltagarna vid COP27 ska
inkvarteras på samma hotell.31
Månaden efter, i februari beslutades att ett solkraftverk och en ny
hållbar park skulle byggas, och ett uppgraderat hållbart kollektivtrafiksystem introduceras i Sharm el-Sheikh.32 Tidigare samma månad lanserade regeringen Egyptens miljöminister och FN:s utvecklingsorgan
UNDP även en ny eko-kampanj i södra Sinai, som en del av Eco Egypt.33
Det har blivit bråttom att göra symbolpolitik.
Att Egypten valts som värd för COP27 har väckt kritik både från demokrati- och hållbarhetsgrupper. Sedan president Al-Sisi grep makten
i en militärkupp 2014 har han legat bakom vad som kallas den värsta
attacken mot medborgerliga rättigheter i Egyptens moderna historia.
31 www.thenationalnews.com/mena/egypt/2022/01/25/egypts-sharm-el-sheikhhotels-given-6-months-to-get-green-certification/
32 https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/2/461645/Egypt/Society/
Egypt-launches-major-environmental-projects-in-Sha.aspx
33 www.eg.undp.org/content/egypt/en/home/presscenter/speeches/2022/launchof-eco-south-sinai-campaign-and-virtual-reality-tourism-f.html
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Upp emot 65  000 politiska fångar befinner sig i landets fängelsehålor
och gatuprotester har i praktiken förbjudits. Därmed är det oklart om
det exempelvis skulle gå att genomföra demonstrationer för hållbarhet
när samma saker diskuteras i Sharm el-Sheikh.
Men andra menar att det faktum att Egypten ligger i Afrika, skulle
kunna göra att nästa COP blir ett arrangemang som anses meningsfullt
av andra afrikanska länder. Också beträffande synen på hållbar turism
efter pandemin.34

34 www.theguardian.com/environment/2021/nov/21/cop27-is-in-egypt-nextyear-but-will-anyone-be-allowed-to-protest
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Hållbar turism
underifrån
Tjugo mils resa norr om Sharm el-Sheikh tar sig Sinaihalvön ett fullständigt annorlunda uttryck än nere vid kusten och korallreven. Terrängen
är mycket bergig och temperaturen är svalare. 1  500 meter upp i bergen
ligger det grekisk-ortodoxa klostret Saint Catherine som byggdes på
500-talet. Munkar är fortfarande inkvarterade här och det är det äldsta
kontinuerligt bebodda klostret i världen.
Nedanför klostret ligger ett litet samhälle med samma namn i en
dalgång. Många av de cirka 5  000 invånarna där är ättlingar till kristna
soldater från Balkan som kom hit för att skydda de första munkarna. De
stannade kvar i området för att assistera klostret även efter att de hade
konverterat till islam och blivit beduiner,
Naturen runt Saint Catherine är bedårande vacker. Sandfärgade bergsmassiv tornar upp sig mot himlen, och ett litet stycke bort ligger Sinaiberget där profeten Mose påstås ha mottagit de tio budorden. Området
har varit ett naturreservat sedan 1988 och ingår i de tretton destinationer
som den egyptiska regeringen uppmärksammat i sin ekoturismkampanj
Eco Egypt. Kampanjkatalogen tipsar om att man kan vandra i bergen,
fågelskåda, sova under stjärnorna och övernatta i ekostugor.
En av de äldsta turistverksamheterna i Saint Catherine startades
1981 av Sheikh Mohammad Mousa, ett överhuvud i den lokala beduinstammen Gebeliya, som betyder bergens folk. Sheikh Mousa arrangerade vandringar med turister uppe i bergen. Naturupplevelser, så som han
själv ofta hade levt ute i det fria som beduin. Idag har sönerna Salah och
Mohammad tagit över verksamheten och driver även vandringshemmet
Sheikh Mousa Bedouin Camp, som är byggt lite grand som ett beduinläger med en samlingsplats och öppen eld.
– Vandringarna fortsatte fram till millennieskiftet, det brukade vara
många israeler som kom hit. 2001 byggde vi beduinlägret och började
rikta in oss mer på europeiska turister. Senare reste vi även tält i bergen
och placerade madrasser och filtar där, berättar Salah Mousa.
– Turisterna som kommer till oss vill inte ha hotell, de vill vara ute
och vandra och sedan sova i det fria i en sovsäck. De vill kunna stänga
Salah Mousa och hans far har
bedrivit hållbarhetsbaserade
turistaktiviteter i Saint
Catherine sedan 1981.

ute allt annat. Några är här i fem dagar, andra i två eller tre veckor. Vissa
vill göra vandringar medan andra kommer hit för att meditera, eller
bara för att vara tysta.
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Den egyptiska regeringen
uppför nu mycket stora
turismanläggningar i Saint
Catherine, vilket tycks gå
emot de globala målen för
hållbarhet.

Familjen Mousas affärsidé bygger på att de är just långt ifrån civilisationen, och på att de erbjuder något avskalat. Byggnaderna i vandrarhemmet är av sten. Rummen är enkla men mycket välkomnande. Det har
lockat besökare i många år vid det här laget.
Salah Mousa har också två andra verksamheter vid sidan av. Ett projekt går ut på att han säljer vidare hantverk av en lokal beduinkvinna i
Saint Catherine, till Kairo och Europa. Det andra projektet är jordbruk.
– Jag vill odla min egen mat som vi kan servera här i lägret. Jag
har 300 träd med mandlar, aprikoser, fikon, oliver, äpplen, vindruvor och annat.

»Jag vill odla min egen mat
som vi kan servera här i lägret.
Jag har 300 träd med mandlar,
aprikoser, fikon, oliver, äpplen,
vindruvor och annat.«
– Salah Mousa

Den egyptiska regeringen säger sig samarbeta med lokalbefolkningarna i de naturreservat
som listas i Eco Egypt, för att placera dem i
centrum, precis som hållbarhetsmålen rekommenderar. Men ingen regeringsrepresentant har kommit för att tala med Salah Mousa
eller hans bror, trots deras långa erfarenhet av att
arbeta med turism i området.
Tidigare hade det inte stört honom. Det är
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framför allt de lokala makthavarna och inte regeringen som gjort livet
surt för honom.
– Det här är en fantastisk plats med natur, naturfolk och med möjligheter att bygga turism, men problemet är att polisen och myndigheterna här bromsar upp saker. Istället borde de öppna upp naturen.
Fram till innan pandemin var det tillåtet att vandra fritt i bergen
runt Saint Catherine, men det tillåter inte längre den lokala polismyndigheten. Turister måste betala för att ha med sig guider och inte alla
guider accepteras av makthavarna. Salah Mousa tycker att detta har tagit bort hela atmosfären i reservatet, och turister som brukade komma
hit för att känna sig fria i naturen har nu minskat markant i antal.
Vissa av dem har sannolikt också skrämts bort av den enorma byggarbetsplatsen vid infarten till Saint Catherine. Där
anläggs nu bland annat skelettet till vad
som snart ska bli ett luxuöst femstjär-

»Förr hade vi en fantastisk vy av
stjärnhimlen här i Saint Catherine, men
eftersom det har tänts så många ljus
nu vid byggarbetsplatsen så kan vi
inte se stjärnorna längre.«
– Salah Mousa

nigt hotell. Hotellet ingår i större
planer som Egyptens president
al-Sisi har presenterat, om att
förändra hela Saint Catherines utseende genom projektet
»The Great Transfiguration«.
Utöver hotellet ska ett komplex
med 216 stycken »ekostugor« byggas, liksom ett nytt torg, en teater,
ett museum, samt ett kommersiellt

område med basarer och ett ungdomscenter.35
Det är mycket oklart hur det vore möjligt för fria familjekooperativ
i Saint Catherine att fortsätta driva små boenden och göra vandringar
i bergen, efter att en sådan exploatering av turism blivit genomförd
i samhället. De, som redan stått i centrum för turismen här i åratal,
riskerar att knuffas åt sidan av regeringens stora turismsatsning – vilket
går emot hela idén med hållbar turism.
– Byggnaderna här är små och traditionellt gjorda av sten. Det är så

35 www.arabnews.com/node/2074076/middle-east
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Egyptens stränder vid
Röda havet har varit näst
intill tomma på turister
under pandemin.

det borde fortsätta vara, det här nya kommer inte alls att passa in. Förr
hade vi en fantastisk vy av stjärnhimlen här i Saint Catherine, men
eftersom det har tänts så många ljus nu vid byggarbetsplatsen så kan vi
inte se stjärnorna längre, säger Salah Mousa.
Men på andra håll i Egypten har organisationer som arbetar för hållbar utveckling och hållbar turism tvärtom odlat en bra relation till både
de lokala myndigheterna och näringslivet. De har fått gehör för sina
idéer och lyckats sätta viktiga planer i verket.
Röda havet är en av platserna med rikast biologisk mångfald i hela
Egypten. Jämfört med andra, större hav går det att likna vid en öken
eftersom Röda havet är både litet och jämförelsevis fattigt på marint liv
och näring. Men korallreven fungerar som en oas i den här öknen. Varje
korallrev i Röda havet har en stor mängd lokala ekosystem som skapar
mat och liv. Även korallreven är dock små och uppskattas inte vara större än mellan 300 och 400 kvadratkilometer. Med andra ord är platserna
för den rika biologiska mångfalden både få, små – och mycket känsliga
för yttre påverkan.
I turiststaden Hurghada på Egyptens östkust har miljöorganisationen Hepca sitt högkvarter. Hepca bildades 1995 för att värna Röda
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»Jag försöker utbilda dem
om biologisk mångfald och
bevarande.«
–Mariam Al-Sadek

havet och är den största miljöorganisationen
i Egypten, sannolikt även i hela Nordafrika.
Mariam Al-Sadek ansvarar för utbildningsverksamheten och arrangerar kurser för egyp-

tiska hotell, guider och andra som arbetar inom turismsektorn flera gånger i månaden.
– Jag utbildar dem i hållbar utveckling, för att på något sätt försöka
ändra på narrativet om massturism. Jag informerar dem om hur man
identifierar ekosystem, om klimatförändringar. Dykföretag får veta hur
vi påverkas av Röda havet och varför de behöver minska sitt tryck på
havet, genom att variera antalet platser de dyker på, säger hon.
Röda havets korallrev utanför Hurghada, Sharm el-Sheikh och andra
platser är världskända dykställen som årligen lockar 3–3,5 miljoner
dykare. Vissa är egyptier, många andra är utländska turister. I vattnen
kryllar det av små och stora dykföretag som för ut turisterna i båtar.
Men många av dykinstruktörerna kommer från andra regioner i Egypten, eller till och med andra länder, och är inte tillräckligt insatta i Röda
havets ekosystem.
– Därför försöker jag utbilda dem om biologisk mångfald och bevarande på ett enkelt sätt, så att de själva ska kunna förklara de ekologiska koncepten för turisterna sedan. Hur relationen mellan en fisk och
korallrevet fortsätter göra att revet växer, så att det finns kvar när andra
turister kommer, säger Mariam Al-Sadek.
En annan del av hennes träning är att informera om ett hållbart
användande av plast och resurser som vatten och elektricitet. Mariam
Al-Sadek utbildar också lokala guider och hotell om lämpliga platser dit
de kan föra turister för marinnära fågelskådning, istället för att det sker
på ett ohållbart sätt.
Hepca har nått den här inflytelserika positionen dels efter mycket
påverkansarbete, men framför allt efter ett långvarigt och mycket
mödosamt arbete på plats i Röda havet. I vattnet utanför Sharm elMariam Al-Sadek ansvarar
för Hepcas utbildning
i hållbarhetsfrågor inom
turismsektorn i Röda
havsregionen.

Sheikh och den egyptiska östkusten guppar världens största förtöjningssystem för båtar. Det är Hepca som placerat dem där, med en
början när organisationen startades 1995.
– Hepca grundades av en grupp dykcenter och turistorganisationer
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»Turisterna producerar sopor,
turisterna producerar avloppsvatten. Vi har beräknat att det går
tre arbetande personer per varje
turist i Hurghada.«
– Nour Farid

i Hurghada som främst ville
stoppa båtar från att ankra rakt
på korallreven. Vi beräknade att
varje båt förstörde ungefär en
kvadratmeter korallrev med sitt
ankare. Vårt första projekt var att

börja installera förtöjningsbojar, och nu har vi 1  500
stycken. Inget annat land har så många i ett och samma område, säger
Nour Farid, som är ordförande i Hepca och själv driver ett dykcenter.
Hepca har också i åratal samlat volontärer och organiserat städdagar
både på Röda havet och dess öar, för att samla in plast och sopor som
samlas där. Men de kände att insatserna aldrig var nog.
– Turisterna producerar sopor, turisterna producerar avloppsvatten. Vi har beräknat att det går tre arbetande personer per varje turist i
Hurghada. Tillsammans producerar de åtta kilo sopor varje dag. Så räkna vad det blir totalt sett, när det brukar komma hit miljontals besökare
varje år, säger Nour Farid.
De ökända all inclusive-hotellen längst Röda havet producerar ännu
mer sopor, eftersom turister som bor där tenderar att överkonsumera.
Eftersom allt är »gratis«, så fyller man tallrikarna med mer mat än man

Nour Farid driver ett eget
dykcenter i Hurghada och
var en av medgrundarna
av Hepca.
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»De vill att vartenda dykföretag i
staden ska ha blivit miljömässigt
utvärderat innan COP27.«
– Nour Farid

orkar äta, och plockar ut en ny vattenflaska
när den gamla bara är halvt urdrucken.
Det var då Hepca insåg att de också behövde börja samla in soporna på land, innan

de ens riskerar att hamna i Röda havet. Idag har man tagit
kontroll över den offentliga sophämtningen i Hurghada, efter att vunnit
ett sjuårigt kontrakt av kommunen 2017. Hepca har en flotta med 80
sopbilar, 630 anställda sophämtare och driver en stor återvinningsstation där 400 ton sopor hanteras varje dag. Och allt utan att man tar ut
någon vinst – pengarna man tjänar återinvesteras in i nya projekt.
Hepca kan eventuellt den enda miljöorganisationen av sitt slag som
bedriver ett sådant arbete, i en storstad med över 200  000 invånare.
2018 lyckades Hepca även övertala guvernören i Hurghadaregionen
om att förbjuda engångsartiklar av plast. Samma år kom ett kungörande om att inga stormarknader och restauranger längre fick köpa eller
använda engångsplastprodukter. När en ny guvernör sedan kom på
plats så revs beslutet upp igen.

Sedan 2017 ansvarar
Hepca för den offentliga
sophämtningen
i Hurghada.
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Men den delsegern och allt annat Hepca gjort verkar nu göra att organisationen blivit betydelsefull även för den nationella regeringen. Tidigare i år kontaktades man av landets miljöministerium och ministerium
för turism och antikviteter, som bad Hepca ta fram en funktion för att
gröncertifiera alla dykföretag i Sharm el-Sheikh.
– Vi har tagit fram en app nu som kommer innehålla all information som dykföretag behöver känna till. Vad de kan göra och var de kan
dyka, och man kommer även kunna anmäla trasiga bojar, tjuvfiske och
annat. Sedan kommer vi gå och göra anonyma besök hos dem för att se
hur väl de följer appen. Om de inte blir godkända så kommer de inte få
någon licens för att fortsätta arbeta, säger Nour Farid.
– De trycker väldigt på att få igenom det här, eftersom klimatmötet
COP27 äger rum i Sharm el-Sheikh i november i år. De vill att vartenda
dykföretag i staden ska ha blivit miljömässigt utvärderat innan dess.
Är det för att kunna visa världen att man tar de här sakerna på allvar?
– Exakt. Men vi tänker inte spela med i spelet om vi inte får göra
sakerna på våra villkor.
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Sammanfattning
och slutsatser
Syftet med den här rapporten är att exemplifiera vilka ekonomiska,
sociala och miljömässiga effekter coronapandemin haft i länder som
är starkt beroende av inkomster från turismsektorn. Rapporten bygger
på material huvudsakligen inhämtat i fält i Mexiko och Egypten, två
länder som länge befunnit sig i den internationella toppen bland turismdestinationer. Fältmaterialet utgörs främst av observationer, samt
intervjuer med människor som arbetar inom turismsektorn, i oberoende civila organisationer, i lokala myndigheter och för FN:s organ för att
främja turism, UNWTO.
Rapporten har visat att pandemin har slagit mycket hårt mot länder
som är starkt beroende av turismintäkter. Så var även fallet på Cypern,
där arbetslösheten sköt i höjden, hotell stängde ner och mångmiljardbelopp gick förlorade. Regeringen vidtog dock åtgärder som ett framgångsrikt stimulanspaket, och sedan turismen återvänt till ön har
sektorn stadigt återbyggts.
Även i Mexiko och Egypten vidtog regeringarna ett flertal stödåtgärder
när pandemin bröt ut, i syfte att underlätta situationen för medborgare
som jobbat inom turismsektorn. Vid många tillfällen har hjälpen dock varit bristfällig, allt för kortvarig eller inte alls möjlig att få. Situationen har
därför blivit mycket svår för många människor som försörjt sig i turismsektorn, i synnerhet då en majoritet av alla arbetande människor i både
Mexiko och Egypten befinner sig i den informella ekonomiska sektorn,
där de saknar sociala skyddsnät och har få eller inga besparingar.
Coronapandemin har lett till en starkare retorik om behovet av att
etablera en ny och mer hållbar turism. Nära ett halvår efter pandemiutbrottet presenterade FN:s generalsekreterare Antonio Guterres ett nytt
policydokument om förvandlingen av turismen åt ett håll som gör att
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling uppnås.
Redan på hösten 2019 hade regeringen i Mexiko presenterat det
nya programmet »Ett pånyttfött hållbart Mexiko« som påstås tjäna
uppfyllandet av Agenda 2030. En granskning av programmet visar
dock att de olika projekten kommit olika långt, och förändringar lyser
ibland ännu med sin frånvaro i Quintana Roo, som är den kanske mest
turismexploaterade delstaten i Mexiko. Här har regeringen å andra
sidan främst etablerat det nya mega-infrastrukturprojektet Mayatåget,
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i hållbarhetens namn, som dock mött omfattande kritik för att inte alls
uppfylla hållbarhetsmålen.
I Egypten tog regeringen initiativ till landets första ekoturismkampanj Eco Egypt på hösten 2020. Kampanjen har presenterat 13 naturreservat av särskild betydelse och säger sig bedriva ett arbete där, i samarbete med lokalbefolkningarna, som ska uppfylla målen i Agenda 2030.
Världssamfundet har innan dess kämpat i motvind för att få Egypten att
arbeta mot de globala hållbarhetsmålen, men från 2020 valdes Egypten
ut till ett av de första tretton länderna att få internationellt ekonomiskt
understöd av FN för att återbygga turismsektorn efter pandemin.
Vidare har turiststaden Sharm el-Sheikh på den egyptiska Sinaihalvön valts ut att stå värd för FN:s tjugosjunde årliga klimattoppmöten,
COP, i november 2022. Inför det har regeringen börjat arbeta intensivt
med olika gröna omställningar. Men även på Sinaihalvön har regeringen satsat på ett nytt massivt infrastrukturprojekt, som går emot det mer
hållbara arbete med turism som lokalbefolkningen redan bedriver.
Mycket arbete kvarstår för att vrida turismen i både Mexiko och
Egypten i en hållbar riktning, och i bägge länderna bedrivs stora regeringsprojekt som till synes går emot de globala målen i Agenda 2030.
Samtidigt ger bägge länderna exempel på hur makthavarna börjat använda sig mycket mer retorik om hållbarhet. I både Mexiko och Egypten
har regeringarna hänvisat till pandemin för att motivera övergången till
en hållbar turism. I fallet med Egypten tycks regeringen har påverkats
i sin retorik efter att FN-organet UNWTO inledde en djupare dialog.
Ekonomiska bidrag från både utländska utvecklings- och biståndsorganisationer, samt från FN, har av allt att döma också bidragit.
Rapporten visar att arbetet för att bygga hållbar turism har vunnit
mark i två av världens mest populära turismdestinationer, sedan pandemin bröt ut. Mycket arbete återstår ännu att göra, men parallellt med
regeringsprojekten bedriver oberoende civila organisationer redan
sedan länge ett eget arbete med hållbar turism. Exemplet med den
inflytelserika egyptiska miljöorganisationen Hepca visar också hur det
går att uppnå viktiga delmål i arbetet för att bygga hållbar turism och
utveckling i samarbete med lokala myndigheter. Alldeles oavsett hur
den nationella regeringen och dess arbete ser ut.
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Rekommendationer
Baserat på vad den här rapporten presenterar och kommer fram till,
så uppmanar Schyst resande alla delar av resebranschen att ta en mer
aktiv roll i arbetet med att bygga upp en långsiktig och mer hållbar
utveckling inom turism. Det gäller inte minst med hänsyn till utsatta
länder som befinner sig i ett starkt beroendeförhållande till turismintäkter och som förtjänar en långsiktig och hållbar plan för hur turismen
kan bidra till att bygga upp samhällen och känsliga miljöer. För att detta
arbete ska kunna göras krävs det en ökad medvetenhet och ett större
ansvar genom att;
– Fortsätta arbetet med att skapa nya initiativ eller utveckla redan existerande initiativ, som kan bistå i övergången till en hållbar turism.
Sök assistans, understöd eller finansiella medel från både utvecklings- och biståndsorganisationer och från FN.
– Fortsätt arbeta med, eller ta fram nya informationskampanjer för att
utbilda den egna befolkningen om betydelsen av hållbar utveckling,
om bevarandet av naturen, samt om landets beroendeförhållande till
turismsektorn.
– Inled genuina samarbeten med lokalbefolkningen i och omkring
platser av stor betydelse för att vidareutveckla hållbar turism. I de
fall där lokalbefolkningen redan bedriver arbete med turism ska de
understöttas och uppmuntras till att fortsätta göra detta, i synnerhet
om arbetet är av hållbart slag.
– Vidta stor försiktighet med att implementera stora utvecklingsprojekt i hållbarhetens namn, som riskerar att påverka livet och miljön
för lokalbefolkningar. Engagera i största möjliga mån lokalbefolkningarna i projekten och låt dem säga sitt om utformningen, innan
arbetet skrider i verket.
– Öka samarbetet med fackliga organisationer och vidta åtgärder för
att förbättra arbetsvillkoren och tryggheten för alla de medborgare
som arbetar inom turismsektorn, och som samtidigt befinner sig i
den informella ekonomiska sektorn utan tillräckliga sociala skyddsnät.
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