RISKANALYS

Riskfritt resande?
FINNS DET?
Nej svarar säkert den som drabbats av vinterns tågkaos, förra årets askmoln eller
nyligen evakuerats från Nordafrika. Risker finns och störningar inträffar, men skall
varken överdrivas eller avskräcka, men genom medvetenhet och kunskap ges rätt
proportioner. Här kommer några att, om möjligt, undvika.
Vinterns, mer eller mindre våldsamma, utveckling mot demokrati i Nordafrika är
naturligtvis positiv, även om utgången i Libyen i skrivande stund är osäker. Flest
svenska turister påverkades när charterbolagen evakuerade resenärer och personal i
Egypten. På plats upplevdes det som tråkigt att åka hem i förtid från resmålen vid
Röda Havet, som knappt påverkades alls av oroligheterna i Kairo eller Alexandria. Men
utvecklingen kunde blivit en annan och därför var beslutet tveklöst rätt. Att resorna
startar igen före påsk till Egypten kan bara välkomnas. Ekonomin, sysselsättningen och
en fortsatt positiv utveckling behöver turismen.
Indien, Sri Lanka och Bangladesh är tillsammans värdländer för VM i cricket, en för
oss svenskar obegriplig sport, mellan 19 februari och 2 april. Indiska medier har
rapporterat om möjliga terroristhot mot spelen, som lockar stora skaror besökare från
främst Asien och Australien. Skärpt säkerhet råder därför kring spelplatserna i Indien.
Samväldesspelen, som också ägde rum i Indien, hösten 2010 genomfördes dock utan
incidenter.
Kommunalval kommer att hållas den 17 mars på Sri Lanka. Politiska händelser, som
val, kan utlösa demonstrationer eller oroligheter. Polis har använt tårgas vid tidigare
protester.
Besökare till Christchurch och Lyttleton, Nya Zealand, bör iaktta försiktighet på grund
av skador på byggnader och infrastruktur orsakade av jordbävningen som drabbade
området den 22 februari. Flygplatsen i Christchurch fungerar dock normalt.
Kranvattnet är otjänligt tills annat meddelats av Christchurch City Council.
Saligförklaringen av den förre påven Johannes Paulus II kommer att äga rum i
Vatikanen den 1 maj. Evenemanget, som väntas locka ett stort antal besökare till
Rom, påverkar tillgången på boende och transporter.
Även om demonstrationer är olagliga i Saudiarabien kan den politiska utvecklingen i
regionen eller internationella händelser orsaka stora demonstrationer eller
oroligheter. Protester planeras att genomföras i Saudiarabien fredagen den 11 mars.
Även i Oman har protester förekommit under februari, bland annat i Sohar nära
gränsen till Förenade Arabemiraten, och minst en demonstrant har dödats. Risken är
stor att protesterna sprider sig över landet. Besökare bör undvika protester och
demonstrationer, särskilt vid tiden efter fredagsbönen.
I februari har det även förekommit spridda demonstrationer, riktade mot den sittande
regeringen, i Kroatien. I några fall har protesterna varit våldsamma.
Fackföreningar i Spanien, som representerar 12.500 markanställda, har varslat om
strejk i påsk. Strejkdagarna har planerats till de allra mest resintensiva under påsken,
den 20, 21, 24, 25 och 30 april, samt senare ytterligare 14 dagar under maj, juni och
juli.
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