Med solsken i blick och
rent samvete i bagaget
Vi är många som älskar sol, bad och varma
kvällar på semestern. Exotiska länder som
Thailand, Mexiko, Vietnam och Indien lockar
med underbara paradisstränder. Men vårt
turistande har en baksida som vi oftast inte
tänker på.
De billiga dryckerna, gröna golfbanorna och
dygnet-runtservicen har ett pris. Det priset
behöver inte du som besöker landet betala.
Det gör i stället lokalbefolkningen med till
exempel brist på vatten, dåliga arbetsvillkor,
prostitution och exploaterad mark.
Hållbar turism handlar om att människor
och miljö ska må bra. Turistorterna ska inte
påverkas negativt av turismen. Det innebär att
hotell- och restaurangägare, flygbolag, researrangörer, myndigheter och turister måste ta
ansvar för att resmålen inte förstörs.
Som resenär och turist är det viktigt att du gör
ett schyst avtryck i landet du besöker. Hållbar
turism är att resa för en fin upplevelse samtidigt
som lokalbefolkningen respekteras och miljön
sparas. Vi på Schyst resande arbetar för en
rättvis och respektfull värld. Vi vet att det är
möjligt med din hjälp.

Nätverket Schyst resande är ett
samarbete mellan åtta organisationer
som lyfter frågor om hållbar turism,
genom till exempel informations
material, utbildningar, seminarier och
rapporter. Vi utbildar också ambassadörer
som föreläser på skolor, företag och
organisationer.
Unionen

Arbetar för framgång,
trygghet och glädje i
arbetslivet i Sverige
och internationellt.
www.unionen.se

Childhood

Arbetar med att
förebygga våld och
sexuella övergrepp
mot barn.
www.childhood.se

Fair Action

Sätter press på
företag att förbättra
arbetsvillkor och betala
levnadslöner.
www.fairaction.se

Hotell- och
restaurangfacket

Arbetar för schysta
villkor för hotell- och
restauranganställda
över hela världen.
www.hrf.net

IOGT-NTO-rörelsen

www.schystresande.se
info@schystresande.se
www.facebook.com/Schystresande
Instagram: schystresande
Twitter: @Schystresande

Arbetar för minskat
bruk av alkohol
och andra droger i
utvecklingsländer
för att bidra till en
demokratisk utveckling
och minskad fattigdom.
www.iogtntororelsen.se

RealStars

Arbetar på bred
front för att skapa
debatt och opinion
mot prostitution och
människohandel.
www.realstars.eu

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan
i utlandet har 23
församlingar runt om
i världen med cirka
en miljon besökare
varje år.
www.svenskakyrkan.se

Union to Union

Samordnar LO, TCO,
Saco och deras
medlemsförbund i det
internationella fackliga
utvecklingssamarbetet.
Genom Union to Union
stöttar de svenska
förbunden ett hundratal
projekt i lika många
länder.
www.uniontounion.se

Gör ett schyst
avtryck när du
är ute och reser

Tips för ett schyst resande
Våga fråga och ställ krav!
Ställ frågor till din researrangör eller resebyrå när du
bokar din resa.
●● Välj ett flygbolag som har kollektivavtal och som
garanterar bra arbetsvillkor.

●● Välj den lokalägda restaurangen och det lokalägda
hotellet, dykcentret etc.
●● Pruta inte för prutandets skull, utan visa respekt
för försäljaren.

●● Lämna gärna dricks till t.ex. städerskan på hotellet.

●● Fråga hur arbetsförhållandena ser ut för de
anställda på ditt hotell.

Spara på el och vatten!

●● En del researrangörer har märkningar av hotell både
vad gäller miljö och arbetsförhållanden. Välj om
möjligt ett sådant hotell.

Tänk på att din konsumtion av el och vatten kan
drabba lokalbefolkningen som bor på orten du besöker. Energi är en lyxvara och det råder svår vattenbrist
i många länder.

●● Fråga om hotellets miljöarbete.

Anpassa resandet
– för lägre utsläpp!

●● Stäng av luftkonditioneringen, när den inte behövs.
●● Var sparsam med vattnet i duschen.

●● Återanvänd handduken i hotellrummet.

Globalt står flyget för 4–5 procent av alla klimat
påverkande utsläpp. Att vara en medveten flygresenär
är ett första steg till en bättre miljö.

●● Dra ur elektriska apparater ur kontakten.

●● Res med miljön i åtanke när du är på plats.
Tåg är ett bra alternativ.

Visa respekt!

●● Flyg mer sällan, stanna borta längre.

●● Testa din klimatpåverkan och se hur du kan minska
den på: www.svenskakyrkan.se/klimaträttvisa

●● Undvik att åka på golfsemester till ett land med
vattenbrist.

Ta hänsyn till lokal kultur och värderingar och tänk på
hur ditt beteende påverkar lokalbefolkningen.
●● Läs på om landet och kulturen som du ska åka till.

Handla lokalt och ge dricks!

●● Uppträd som du skulle önska att turister uppträdde
mot dig här hemma.

I många fattigare länder försvinner stora delar av
vinsten från turismen ut ur landet. Se därför till att dina
pengar gynnar den lokala ekonomin.

●● Fråga innan du fotar någon – inte minst barn eller
människor i utsatta situationer.

●● Köp lokalproducerad mat och dryck, samt frukt och
grönsaker anpassade efter odlingssäsong.

●● Tänk på lokala klädkoder.

●● Dricker du alkohol, respektera den lokala kulturen.

●● Tacka nej till illegala droger, du bidrar till drogproblemen om du gynnar den lokala droghandeln.
●● Undvik att åka på resor där alkohol och supande
står i fokus.

Agera mot sexhandeln!
Handel med människors kroppar är utbredd i många
fattiga länder och omsätter årligen mångmiljardbelopp.
●● Ser du misstänkt barnsexhandel – agera! Gå till den
lokala polisen eller anmäl via ECPAT hotline:
www.ecpathotline.se
●● Säg till hotellets ledning eller din researrangör om
turister tar med sig barn, som ni inte har skäl att tro
är incheckade, upp på rummet.
●● Besök inte en bar eller ett område där du vet att
prostitution förekommer.

När du kommit hem...
...berätta för andra hur du gjorde
för att resa schyst, och uppmana
dem att göra detsamma!
Använd gärna #schystresande på Twitter.

