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Riskfritt resande?
FINNS DET?
Nej – inte den här veckan heller. Men 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:
Våldsamma demonstrationerna på olika platser i Egypten, bland annat Kairo,
Alexandria och Suez, ledde fram till att president Mubarak avgick och överförde
makten till Försvarsmakten den 11 februari 2011. Säkerhetsläget är sedan dess oroligt
och demonstrationer kan inträffa när som helst, inte minst efter fredagsbönen.
Tahrir Square och dess närmaste omgivningar har varit i fokus för protesterna i Kairo,
men de kan spridas till andra områden med liten eller ingen förvarning. Besökare i
Kairo uppmanas att undvika alla protester och dessutom, om möjligt, undvika bil- eller
bussresor i hela övre Egypten, Sinaiområdet och Suez. Den 8 mars 2011 inträffade
sekteristiska sammanstötningar i Kairo, då minst 10 människor dödades och över ett
hundratal skadades. Den 10 mars 2011 förekom våldsamma konfrontationer på Tahrir
Square. Utegångsförbud råder i Egypten mellan 02:00 och 05:00. Dessa tider kan
komma att ändras.
Oroligheter och våldsamma demonstrationerna har inträffat i många delar av Bahrain
sedan februari 2011. Undantagstillstånd råder och ett nattligt utegångsförbud har
införts i centrala Manama. Besökare rekommenderas att undvika alla politiska möten,
folksamlingar och demonstrationer samt att undvika de områden där sådana kan
uppstå. Man bör särskilt undvika att besöka distrikten runt Budaiya, Sitra och Hamad
Town.
Sedan 8 februari 2011 tillämpas Internal Security Act (ISA) i sju distrikt i Bangkok,
Thailand. Stadsdelarna som omfattas av ISA är Phra Nakhon, Watthana, Pathumwan,
Dusit, Pomprab Sattruphai, Wang Thonglang och Ratchathewi. ISA ger militären en
större roll i övervakningen av inre säkerhet och ger säkerhetsstyrkorna avsevärda
befogenheter till frihetsberövanden.
Delar av södra Thailand, inklusive Nakhon Sri Thammarat, Surat Thani, Phattalung,
Chumphon, Trang och Satun, drabbas just nu av svåra väderförhållanden och
översvämningar. Flyg- och färjetrafik till turistområden som Koh Samui har också
påverkats. Man bör kontakta flygbolag eller researrangör för senaste information om
eventuella störningar. Man bör också givetvis följa instruktioner från lokala
myndigheter vid översvämningar. Väderrapporter visar att de kraftiga regnen kommer
att fortsätta tills vidare.
Den återstående matcherna i International Cricket Council World Cup, motsvarande
ett VM, kommer att äga rum i Mohali, i delstaten Punjab i Indien, den 30 mars och i
Mumbai den 2 april 2011. Premiärministrarna från Indien och Pakistan avser att
bevista matchen mellan Indien och Pakistan den 30 mars i Mohali. Säkerheten
kommer sannolikt att vara extremt hög vid denna match och i Mohali. Besökare i
Mohali bör iaktta särskilt stor försiktighet.
Man bör undvika protester och demonstrationer i Jordanien, som även här kan bli
våldsamma. Den 25 mars skedde våldsamma sammanstötningar vid Jamal Abdel
Nasser Square (Interior Ministry Circle) i Amman. Särskild försiktighet bör iakttas kring
fredagsbönen, nära stadens stora moskéer och i områden i centrum av Amman (Östra
Amman).
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