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Riskfritt resande? 

FINNS DET? 

Nej – inte de senaste två veckorna 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: 

I Sverige kunde endast ett massivt polisuppbåd hålla isär demonstrationer för, och 

emot, främlingsfientlighet i Göteborg söndagen den 10 april. Hade demonstranterna 

varit fler – eller poliserna färre – kunde störningarna och riskerna för boende såväl 

som som besökare i centrala Göteborg blivit större. Nu stannade det vid helt eller 

delvis avstängda gator och torg, men påminner om att man även i annars fridfulla 

städer bör hålla sig informerad om annonserade demonstrationer. 

I Vitryssland inträffade den 12 april en explosion på tunnelbanestationen 

Oktyabrskaya i centrala Minsk. 12 människor dödades och många skadades i 

explosionen.  

Sedan mars 2011 har demonstrationer ägt rum i Syrien, bland annat i Damaskus, 

Aleppo, Homs och Hama. Ytterligare protester och våldsamma sammanstötningar är 

möjliga i alla delar av Syrien. Besökare i Syrien bör undvika alla protester och stora 

sammankomster. Man bör helt undvika Dera'a och kringliggande områden, Duma, 

Baniyas och kuststaden Latakia tills vidare på grund av särskilt hög risk för våldsamma 

protester. Demonstranter har dödats av syriska säkerhetsstyrkor under våldsamma 

sammandrabbningar på dessa platser. 

Parlamentsval, presidentval och val till delstatsförsamlingarna i Nigeria är planerade 

att äga rum den 9, 16 och 26 april. Politiska spänningar förknippade med valet är stora 

och har resulterat i dödsfall och skadade. Landgränserna kan stängas med kort varsel. 

Besökare i landet bör vara särskilt vaksamma på valdagarna, undvika alla onödiga 

transporter, undvika alla offentliga möten (inklusive folksamlingar och 

demonstrationer) och lagra baslivsmedel för några dagar i bostaden eller på 

hotellrummet. Säkerhetsläget i Nigeria är oförutsägbart och det finns en betydande 

risk för att inbördes sammandrabbningar, väpnade attacker, plundring och 

kidnappningar. 

Forskare i Indien har funnit bakteriegenen NDM-1 (New Delhi Metallobetalaktamas-1) 

i New Delhis vatten. Vattenprov tagna från 171 öppna kloaker i staden visade att 51 

innehöll genen. Prover togs också från 50 offentliga vattenkranar med dricksvatten 

och två av dessa innehöll genen. Forskare hävdar att upp till en halv miljon människor 

bär på NDM-1 producerande bakterier i New Delhi. 

Turkiet kommer sannolikt att uppleva en ökning av våldsamma demonstrationer och 

ökad risk för kurdiskrelaterat politiskt våld i i samband med de allmänna valen i juni 

2011. Tidigare år har våldsamma Första maj-demonstrationer ägt rum på Taksim 

Square i Istanbul. 

Det rapporteras att terrorister kan planera attacker mot mål, både kenyanska och 

västerländska, i Kenya. Möjliga mål omfattar västerländska ambassader, FN-organ, 

hotell, shoppingcenter, barer och nattklubbar, restauranger och kaféer, turistorter, 

safarilodger, kyrkor eller gudstjänstlokaler, och andra platser som frekventeras av 

utlänningar. Andra möjliga mål inkluderar kenyanska regeringsbyggnader och större 

infrastrukturprojekt.  
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