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Riskfritt resande? 

FINNS DET? 

Nej – inte ens, eller särskilt inte, med Osama Bin Laden död. Men genom 

medvetenhet och kunskap kan de risker och störningar, som trots allt kan uppstå, ges 

rätt proportioner. Här kommer några att, om möjligt, undvika den närmaste veckan: 

De flesta utrikesministerier runt om i världen har utfärdat resevarningar för sina 

respektive medborgare och råden att vara vaksamma i avvaktan på möjliga 

repressalier på grund av Usama bin Ladins död. Den amerikanska staten har utfärdat 

en varning till medborgare som bor utomlands för ökad risk för våldsutbrott. 

Amerikanska medborgare "uppmanas enträget" att begränsa sina rörelser utanför 

bostäder och hotell. De bör, liksom vi icke-amerikaner, också undvika massmöten och 

demonstrationer i områden med oroligheter. 

Jordbävning, tsunami och politiska oroligheter fick flygindustrins passagerartrafik att 

minska under mars månad. Passagerartrafiken för världens flygbolag ökade globalt 

med 3,8 procent i mars jämfört med samma period förra året, enligt statistik från 

International Air Transport Association, IATA. Det är en minskning från februari i år då 

samma siffra låg på 5, 8 procent. –Flygtrafikens återhämtning bromsade kraftigt i 

mars. Den globala industrin tappade två procentenheter i efterfrågan som ett resultat 

av jordbävningen och tsunamin i Japan och de politiska oroligheterna i Mellanöstern 

och Nordafrika, uppger Giovanni Bisignani, vd och generaldirektör för IATA. 

I Ecuador bör man undvika, eller noga överväga, resor till turiststaden Banos och 

områdena kring vulkanen Tungurahua på grund av förnyad seismisk aktivitet. 

Besökare i Banos bör ta del av lokala evakueringsplaner. Information (på spanska) om 

Tungurahuas aktivitet finns på www.igepn.edu.ec. 

Våldsamma protester har förekommit i Kampala och andra delar av Uganda i april 

2011, vilka har lett till både dödsfall och allvarligt skadade. Man bör, även här, undvika 

stora folksamlingar, politiska möten, protester och demonstrationer. Inte minst bör 

man följa radio och andra lokala medier för uppdaterade råd. 

Utländska källor avråder från alla resor till gränsområdet mellan Kambodja och 

Thailand i provinserna Preah Vihear och Oddar Meanchey. Detta inkluderar Preah 

Vihear-templen mellan provinsen Preah Vihear och provinsen Sisaket i Thailand. Resor 

till området kring templen Ta Kwai och Ta Muen Thom i provinsen Surin, i Thailand, 

liksom till templen Ta Krabei och Ta Moani i provinsen Oddar Meanchey, i Kambodja, 

bör noga övervägas. Sammandrabbningar inträffar ofta mellan de två länderna till 

följd av en gränstvist i denna region, och skottlossning och artilleridueller har 

resulterat i många dödsfall och evakuering av civila. Förekomst av landminor har 

rapporterats. Militära fientligheter kan eskalera ytterligare utan förvarning. Resenärer 

till alla andra områden av den kambodjanska-thailändska gränsen uppmanas också 

iaktta en hög grad av försiktighet. 

Den 28 april 2011 exploderade en bomb på en restaurang vid torget Jamaa el-Fna i 

Marrakech, Marocko. Ett antal människor dödades, däribland utländska turister. 

Torget, liksom staden, är populära turistmål, men bör besökas med vaksamhet och 

medvetenhet. 
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