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Trots att det är livsviktigt att världens regeringar snabbt vidtar åtgärder för att minska 
koldioxidutsläppen behandlas klimatförändringen fortfarande som ett miljö- och 
industriproblem i många klimatpolitiska program i länderna i Asien- och Stilla 
havsregionen. Med sin inriktning på handlingsplaner som fokuserar på ”ekonomin” 
hjälper stater och regeringar företagen att minska risker snarare än 
koldioxidutsläppen, samtidigt som de planterar träd. 
 
En del regeringar i regionen främjar klimatpolitiska åtgärder som ett sätt att få 
tillgång till internationella biståndspaket och lån, där det är viktigare att säga rätt 
saker om klimatpolitiken än att faktiskt göra något konkret. Trädplantering har därför 
blivit populärt som fotomotiv, men är långt ifrån ett allvarligt menat försök att minska 
koldioxidutsläppen i atmosfären och förhindra jordskred och översvämningar. 
 
Dagens klimatpolitik bortser ofta från att klimatförändringen – och hur vi förhåller oss 
till den – även är en etisk fråga som omfattar mänskliga rättigheter och rättvisa. 
Hållbarhet handlar inte bara om resurshantering utan också om att bevara jobb och 
försörjningsmöjligheter. I länder som Bangladesh, Burma och Maldiverna är 
arbetstagarnas tillgång till dricksvatten begränsad, när salthalten ökar och 
kostnaderna för att avsalta vattnet stiger. Detta underminerar människors rätt till 
vatten. 
 
Klimatförändringen har en direkt inverkan på arbetstagarnas och deras familjers 
försörjningsmöjligheter, och förvärrar befintliga problem med svältlöner, otrygga jobb 
och ojämlikhet. Detta gäller också turistarbetarna. Klimatförändringen har dramatiska 
effekter på människors arbets- och livsmiljö – oavsett om de jobbar som 
vandringsguider i Nepal eller är städare på ett lyxhotell i Maldiverna. Trots det 
förhandlar stater och regeringar eventuella åtgärder endast med företag och 
internationella organ. 
 
Klimatförändringen påverkar turismens högsäsonger och gör jobben än mer otrygga 
och inkomsterna än mer instabila. Turistattraktionerna – från korallrev till religiösa 
kulturarv – skadas av extremvädret som tömmer hotellen. Översvämningar och 
andra klimatkatastrofer gör turistarbetarna arbetslösa. För det finns ingen turism utan 
turister. 
 
På världsturismdagen kräver arbetstagare att stater och regeringar erkänner 
klimatförändringarnas inverkan på turismen och att en del av lösningen består av att 
skydda turistarbetarnas rättigheter och försörjningsmöjligheter. Därför måste de 
oberoende och demokratiska fackföreningar som företräder turistarbetarna 
engageras i besluten om klimatpolitiska åtgärder. Klimatpolitiska åtgärder kan endast 
bli effektiva om arbetstagarna är med i processen. 
 


