SV
Turism: hot eller möjlighet?
Resor och turism är den näring som sysselsätter flest människor i världen. Särskilt i många
utvecklingsländer ger turismen allt fler arbetstillfällen. Många länder har också blivit mycket
rikare genom de skatteintäkter som kommer från turistindustrin. Men medaljen har också en
baksida: den växande turismen leder till exploatering och miljöförstöring. I många fall har den
snabba expansionen redan lett till skador som inte kan repareras.
Det är därför viktigt att man börjar ta större hänsyn till skyddet av miljön då man utvecklar
turismen och bygger nya turistanläggningar. Vi som bor i industriländerna kan också påverka
den fortsatta utvecklingen. Så måste t.ex. företag som arrangerar turistresor ta ett större
ansvar. De måste ge tillräcklig information om miljösituationen i turistländerna och visa
resenärerna hur de kan undvika att skada natur och miljö.
I många länder finns det rörelser som vill förändra massturismen, så att lokalbefolkningen får
mer pengar och kan påverka utvecklingen på sin hemort. En annan trend är ekoturism. Det är
en form av resande där turisten tar ansvar för följderna av sin resa. Ekoturism går ut på att
miljö, kultur och ekologi ska bevaras i stället för att förstöras och att turister och
lokalbefolkning ska kunna mötas på lika villkor. På en sådan resa kan en turist få upplevelser
för livet. Ekoturism kan vara ett komplement till traditionell turism i stor skala. Men framför
allt ger den känsliga natur- och kulturmiljöer ett ekonomiskt värde.
Tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt i naturen i Sverige och Finland. Den ger också
utmärkta förutsättningar för att utveckla ekoturismen.
Genom EU kan ungdomar delta i olika projekt för utveckling av landsbygden där de får syssla
med miljöteknik och återvinning. De stimuleras att engagera sig i sin hembygd och arbeta
inom projekt som stärker områdets kulturella identitet, men som också är bra för miljön och
turistnäringen.

