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Riskfritt resande? 

FINNS DET? 

Nej - svarar säkert de flesta efter en vecka med jordbävningar, tsunami och 

kärnkraftstillbud. Och det bara i ett land. Före 2004 visste vi svenskar inte vad en 

tsunami var. Nu har det för alltid etsat sig fast i vårt medvetande. Just genom 

medvetenhet och kunskap kan risker och störningar, utan att avskräcka eller 

överdrivas, ges rätt proportioner. Här kommer några att, om möjligt, undvika: 

Oron i Nordafrika och Mellanöstern spred sig under veckan som gått till Bahrain. 

Våldsamma sammandrabbningar har skett mellan demonstranter och 

säkerhetsstyrkor sedan 11 mars. Oroligheterna har varit koncentrerade till Pearl-

rondellen i Manama, Sanabis-området, staden Hamad och runt Sulmaniya-sjukhuset. 

Den 15 mars sände Gulfstaternas samarbetsråd ytterligare säkerhetsstyrkor till 

Bahrain för att stabilisera säkerhetsläget. Flygplatsen är öppen men går endast att nå 

via Khalifa Causeway. Trafikstockningar och säkerhetskontroller gör att resan till 

flygplatsen tar väsentligt längre tid än normalt. Ett tre månader långt 

undantagstillstånd har utlysts. 

Jordbävningen och tsunamin som drabbade Japan fredagen den 11 mars har, förutom 

stora skador på byggnader och infrastruktur jämte förluster i människoliv, orsakat 

stora skador på ett antal kärnreaktorer på Japans östra kust. Den japanska regeringen 

har evakuerat boende runt de drabbade reaktorerna. Efterskalv kan väntas och 

situationen vid kärnkraftverken är ännu inte stabil, varför man noga bör överväga 

eventuella resor till prefekturerna Chiba, Fukushima, Aomori, Iwate, Nagano, Niigata 

och Ibaraki samt även till Tokyo och angränsande distrikt som påverkats av 

jordbävningarna. Resor till prefekturen Miyagi bör helt undvikas. Resenärer i Japan 

bör noga följa nyhetsrapporteringen och händelseutvecklingen. En hemsida på 

engelska med information för utländska besökare är www.mofa.go.jp/. 

Den andra omgången av presidentvalet i Haiti väntas äga rum den 20 mars. 

Säkerhetssituationen är oförutsägbar och protester, som kan bli våldsamma, kan 

inträffa när som helst. Huvudsakligen förekommer demonstrationer i Port-au-Prince, 

men händelser kan utlösas var som helst i landet utan förvarning. 

Nationaldagen i Pakistan den 23 mars förhöjer en redan extremt hög hotbild, liksom 

parlamentsvalen i Nigeria den 2 april och presidentvalen den 3 april både i Tchad och 

Kazakhstan kan försämra säkerhetssituationen åtminstone i större städer. 

En långsamt avtagande influensaaktivitet har noterats efter vecka 8 i Europa, medan 

influensaorsakad dödlighet och svårare lunginflammationer har legat över det 

normala i USA under den senaste månaden. 

Tsunamin efter jordbävningen utanför 

Japans kust drabbade, inte bara Japan, 

utan i  större eller mindre omfattning alla 

länder i eller runt Stilla Havet. Låglänta 

kuststräckor i USA har väl skyltade 

”Tsunami Evacuation Route.  
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