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Riskfritt resande?
FINNS DET?
Nej – men skall det därför avskräcka eller överdrivas? Genom medvetenhet och
kunskap kan de risker och störningar, som trots allt finns i smått och stort, ges rätt
proportioner. Här kommer några att, om möjligt, undvika:
Jemen bör man omedelbart lämna, på grund av det försämrade säkerhetsläget och
fortsatt våldsamma sammanstötningar som orsakat ett stort antal dödsoffer.
Undantagstillstånd har deklarerats av jemenitiska myndigheter och kommer att råda
åtminstone tills 17 april 2011. Den politiska situationen i Jemen är mycket flytande.
Risk finns för en öppen konflikt mellan olika delar av säkerhetsstyrkorna och ett
sammanbrott av lag och ordning.
Sporadiska demonstrationer har förekommit över hela Syrien, inklusive Damaskus,
under mars 2011. Den 18 mars 2011 inträffade våldsamma sammandrabbningar i
staden Dera'a. Resenärer till Syrien bör undvika alla protester eller större
sammankomster, då dessa snabbt kan utvecklas till våldsamheter.
Särskilt försiktighet bör iakttas vid tiden för fredagsbönen i alla delar av Syrien.
Resultatet av presidentvalet i Haiti väntas kunna tillkännages den 16 april 2011.
Säkerhetssituationen är intill dess oförutsägbar och protester, som kan bli våldsamma,
kan inträffa när som helst. Demonstrationer förekommer huvudsakligen i Port-auPrince, men kan utlösas var som helst i landet utan förvarning. Demonstrationer kan
medföra vägspärrar, inställda flyg, stängning av flygplatser och ambassader med liten
eller ingen förvarning.
Resor till Bahrain rekommenderas inte, på grund av den oförutsägbara
säkerhetssituationen och hotet från terroristattacker. Kommersiella flyg går normalt
och flygplatsen är öppen. Flygplatsen är tillgänglig via alla tre möjliga vägar. Ett
utegångsförbud har införts från 20:00 till 04:00 i ett område från Seef till trafikljusen
vid Muharraq Bridge. Detta omfattar området kring Bahrain Financial Harbour,
området kring Pearl-rondellen, längs hela King Faisal-motorvägen och upp till området
kring de diplomatiska kvarteren.
Vid resor till Jamaica bör man noga överväga besök i huvudstaden, Kingston, på grund
av det spända läget och sporadiska oroligheter. I delar av Kingston har nyligen rått
undantagstillstånd under kortare perioder på grund av allmänt utbredd laglöshet och
det gängvåld som kan utbryta med liten eller ingen förvarning.
Under mars har ett antal mindre sprängladdningar hittats i Jakarta, Indonesien. En
polis skadades under desarmering av en av laddningarna, men inga ytterligare skador
inträffade. Attackerna riktades mot både privatbostäder, myndighetsbyggnader, en
religiös organisation och en elektrisk transformatorstation. Ytterligare sådana
incidenter är möjliga.
Utbrottet av kolera på Haiti kan vara större än tidigare uppskattningar. Hittills har
man befarat 400.000 fall, men nya beräkningar kan innebära så mycket som dubbelt
så många insjuknade. Haiti uppgavs ha drygt 9 miljoner invånare 2009.
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