Semestra
i Burma!?

Tio tips för ansvarsfullt resande
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Nu ökar turismen explosionsartat i Burma. Sedan slutet av 2010 har
många aktörer som tidigare krävt bojkott av resor till landet ändrat sin
hållning och i tid av förändring och ökad öppenhet förespråkar allt fler en
ansvarsfull turism.
Medan ett stort ansvar ligger på beslutsfattare och företag att upprätta
ett ramverk för en hållbar turism vill den här broschyren vägleda dig som
enskild turist med tio tips för hur du kan resa mer ansvarsfullt i Burma.
Turismen påverkar mångas liv – var med och påverka turismen!

Varför är det en big deal att semestra i Burma?
Fram till slutet av 2010 förespråkade National League for Democracy (NLD) –
Burmas största oppositionsparti, som leds av Aung San Suu Kyi – en bojkott av
turistresor till landet. Bojkotten inleddes 1996 som ett svar på militärregimens
kampanj ”Visit Myanmar Year”, då tusentals personer tvångsförflyttades för
att göra plats åt turistanläggningar. NLD ville bland annat uppmärksamma att
allvarliga människorättsbrott begåtts i turismens namn. Exempelvis hade många vägar byggts med tvångsarbete. Därtill genererade turismen inkomster
åt diktaturen och bidrog till att upprätthålla den. Demokratirörelsen valde
i stort att ansluta sig till NLDs hållning, liksom internationella organisationer
som arbetade för att stärka civilsamhället och demokratisering i Burma.
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10 tips på hur du blir en mer ansvarsfull turist i Burma
1. Läs på innan du åker! Burma befinner sig i en övergångsfas men är
långt ifrån en demokrati. Var medveten om att du som turist bara får se de
områden som regimen tycker att du ska få se. Även om många burmeser
lever med konsekvenserna av förtrycket i sin vardag är det inte självklart att
detta märks för dig som turist.

2. Våga ställa krav! Researrangörer har ett tydligt ansvar för att känna till
hur deras verksamhet bedrivs och av vem. Våga ställa svåra frågor till din
researrangör, som: ”Vart går mina pengar?”, ”Hur försäkrar ni att vi besöker
ansvarsfullt?” Om man är ute efter att resa ansvarsfullt är det viktigt att
säkerställa att pengarna går till att stödja lokalbefolkningen och inte till
att berika eliten ytterligare. Resebolag som arrangerar resor till Burma
bör därför kontrollera – så långt som möjligt – att de resebyråer, hotell,
transportmedel m.m. som används inte är ägda av regeringen eller av
personer i makteliten med nära samröre med regimen.

3. Reser du på egen hand kan du försöka ta reda på vem som äger de
hotell och färdmedel du använder. Ett tips är att besöka hemsidan
www.tourismtransparency.org. Tourism Transparency jobbar för större
öppenhet och insyn kring Burmas turismsektor. De granskar turistanläggningar och försöker kartlägga vart pengarna går när man reser i Burma.
Efter fem decennier av militärstyre är kopplingen mellan regimen och
makteliten mycket stark. Det är förmodligen omöjligt att helt undvika att
stödja dem under en resa i landet.

4. Tänk lokalt! Fundera på de val du gör
och försök se till att dina egna pengar
gynnar den lokala ekonomin så mycket som
möjligt! Ät och drick lokalproducerat, tänk
efter om du ska välja den stora hotellkedjan
eller ett mindre familjeägt boende, handla
i småbutiker när du har möjlighet, osv.
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5. Ställ frågor på hotellet, flygbolaget eller till guiden! Då visar du att
turister efterfrågar schyst företagande. Fråga de du möter som arbetar
med turism om turismens påverkan på det lokala samhället och på miljön.
Fråga guiden vad som görs för att minimera negativa effekter, och vad du
själv kan göra. Fråga hotellreceptionisten hur deras miljöarbete ser ut. Stödjer
de några sociala verksamheter i området?

Vad är hållbar turism?
”Turismen är idag en av världens viktigaste och snabbast växande näringar
med enorma mängder arbetstillfällen och sysselsättning (…). Hållbar turism
handlar om att människor och miljö ska må bra. Turistorterna ska inte påverkas
negativt av turismen. Det innebär att hotell- och restaurangägare, flygbolag,
charterbolag, myndigheter och turister måste ta ansvar för att resmålen inte
förstörs.
(…)Inkomsterna från turismen hamnar sällan i den lokala ekonomin. Starka
krafter som stora företag eller turistlandets regering anser att det är lönsamt
att satsa på en ökad turism. Då trängs ofta lokalbefolkningen bort från
områden som anses värdefulla för turistnäringen, till exempel där hotell ska
byggas. (…) Förlorarna blir ofta lokalbefolkning och gästarbetare. I turismens
kölvatten följer dessutom prostitution, droger och kriminalitet.
Som resenär och turist är det viktigt att du arbetar för att göra ett schyst avtryck
i landet du besöker.”
Ur skriften ”Schyst resande” av nätverket Schyst resande.
Läs mer på www.schystresande.se.
Observera att nätverket inte nödvändigtvis stödjer turism till Burma.

6. Ta hänsyn till lokala traditioner och visa respekt för burmesisk kultur.
www.dosanddontsfortourists.com tipsar om vad man gärna får göra och
vad man inte bör göra i Burma, och är ett projekt som engagerat en
bred skara av intressenter, från burmesiska regeringsföreträdare till trishawförare. Burma är multietniskt, multireligiöst och flerspråkigt. Ta reda på mer
om lokala kulturer när du besöker olika delar av landet.
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7. Tänk på miljön! Skydda Burmas naturliv genom att tacka nej till illegala
djur- och växtprodukter. Var sparsam med el och vatten! Energi är en lyxvara för genomsnittsburmesen. Ha miljön i åtanke när du reser i landet.
Inom Burma kan man färdas med både båt, buss och tåg.
Ha miljön i åtanke när du reser i landet. Inom Burma
kan man färdas med både båt, buss och tåg.

I norra Burma är heroinmissbruket utbrett och har trasat sönder
många liv. Burma är världens näst största opiumproducerande land.

8. Undvik det självklara! Ge inte Tea Money – vägra ge mutor eller bidra
till korruption! Bidra inte till lokala drogproblem – säg nej till illegala droger.
Agera mot misstänkt barnsexturism! Säg till hotellets ledning eller din researrangör eller anmäl via ECPAT hotline: www.ecpathotline.se. Kom ihåg att
prostitution är olagligt i Burma!
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9. Bidra till bra initiativ! Hyr taxi från Golden Harp, som drivs av före detta
politiska fångar. Du kan hyra bil med chaufför en hel dag eller längre – fråga!
Kontakt: shwehinthar2012@gmail.com
+95 9 450019186, +95 9 449004810, +95 9 428117348
Vill du skänka en gåva? Ge bidrag till verksamheter, snarare än till individer.
Hjälp exempelvis en NGO, en munkskola, eller en hälsoklinik. Kom ihåg att
det kan uppmuntra barntiggeri och skapar beroende att ge pengar till barn
som tigger.

10. Ta med resan hem! Fundera på om det finns något som du kan göra
när du kommer hem. Blogga om hur du gjorde för att resa ansvarsfullt?
Ha en fundraiser för ett projekt du besökt eller engagera dig för Burmas
kamp för frihet?
I västra Burma har minoritetsgruppen rohingyas levt statslösa under lång
tid. Sedan upploppen 2012 har hundratals personer mördats och 140 000
förvisats till undermåliga läger. Människorättsgrupper har dokumenterat
myndigheters delaktighet i våldskampanjen.
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Om demokrati och mänskliga rättigheter i Burma
2011 tog regimledda reformer fart i Burma, som varit en diktatur nästan
hela sin moderna historia. Politiska fångar har frisläppts och censuren har
lättats. Landets grundlag är dock odemokratisk och en fjärdedel av platserna
i parlamentet är reserverade för militären. Övergrepp mot de mänskliga
rättigheterna i Burma är fortfarande vanligt förekommande, särskilt i gränsområdena där konflikter mellan militären och olika minoritetsgrupper pågått
i decennier. Ett oberoende rättsväsen saknas och straffrihet råder i stor
utsträckning.
Sedan 2011 har ca 90 000 personer i Kachin-staten i norra Burma flytt sina
hem till följd av konflikt mellan centralmakten och KIO (Kachin Independence
Organisation). Burmas armé har använt sig av flygattacker mot civila mål,
dödat civila och utsatt kvinnor för våldtäkter.
I Monywa brännskadades ett sjuttiotal munkar svårt när polisen slog ner
fredliga demonstrationer mot en gruva hösten 2012. Investeringsprojekt
i Burma har orsakat stora landkonfiskeringar och repressiva lagar tillämpas
fortfarande mot dem som säger ifrån. Politiska fångar finns alltjämt i Burmas
fängelser.
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“Foreign tourists could benefit Burma if they go about [their travels] in the
right way, by using facilities that help ordinary people and avoiding facilities
that have close links to the government. If [tourists make the effort] to meet
people working for democracy, then it might help.”
Aung San Suu Kyi i intervju med Lonely Planet, januari 2011

“Whole communities in Burma have been harmed in the interests of the tourist
industry. (…) Positive discrimination in favour of businesses engaged in
effective outreach programmes and environmental conservation should be
encouraged.”
NLD, den 20 maj 2011

www.burmakommitten.org
www.facebook.com/burmakommitten

www.tourismtransparency.org

Svenska Burmakommittén är en ideell organisation som arbetar med att sprida information
om situationen i Burma och som genom projektstöd stödjer demokratiutvecklingen i landet.
Stöd vårt arbete för ett friare Burma genom att bli medlem eller med att skänka en gåva till
PG 1294407-0.
Tryckt oktober 2013
Framsida: Jonna Dreiman, Layout: Claes Morén, Foton: Svenska Burmakommittén
Detta material är helt eller delvis finansierat av Sida. Sida delar inte nödvändigtvis de åsikter
som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande författarens.
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