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krig, tsunami och turism i sri lanka.
tre divergerande fenomen?
staffan öhrling
Denna artikel presenterar krig, tsunami och turism som tre problemkomplex
vilka på olika sätt och med olika dignitet påverkat Sri Lanka och även kommer att avgöra dess framtid. Alltsedan mitt första besök för fyrtio år sedan i
landet, som då fortfarande hette Ceylon, har jag följt utvecklingen här. Denna artikel bygger på erfarenheter av flera års forskning i landet, senare års
direktintervjuer med människor ur olika samhällsskikt i Sri Lanka samt regelbunden bevakning av landets dagspress och facklitteratur. Här skall jag
ge mig i kast med att förklara och analysera sambanden mellan artikeltitelns tre skenbart oförenliga fenomen som tagna var för sig eller gemensamt
haft avgörande betydelse för utvecklingen. Kriget, med över 75 000 döda
sedan 1983 och hundratusentals på flykt inom landet, och tsunamin 2004 är
katastrofer för landet. Då tsunamibiståndet skulle fördelas hoppades många
i Sri Lanka att vapenvilan som ingicks mellan de stridande parterna 2002
skulle resultera i ett bestående fredsavtal. Varför blev det inte så?

Tsunamin – och turism
Klockan 8.40 på morgonen annandag jul
2004 vräkte en enorm våg utan förvarning
in över en vik i södra Sri Lanka. Människor, bråte, bilar, lastbilar, glas och mindre
träd sköljdes runt på marken i det lilla samhället. Ropen från skadade och skräckslagna människor skar genom den fuktmättade
luften. Inom loppet av några minuter hade
de våldsamma krafterna från en gigantisk
tsunami skapat ett gehenna av vatten i stället för eld i en nyss slumrande idyll.
Denna våg följdes av en ännu större
någon stund efter det att vattnet dragit sig
långt ut till havs och blottat hela den vik
som inramade det lilla samhället. Kraften
var våldsammare och förödelsen blev än

mer omfattande jämfört med den första
vågen. Mitt i detta trauma kunde människorna som dragit sig cirka 700 m inåt
land överblicka förödelsen men de hade
trots detta börjat hjälpa varandra. Kvar i de
oskadda delarna av ett hotell vid stranden
stod rumsdörrar på vid gavel med väskor,
kameror, plånböcker och kläder övergivna
i panik. Föga anade människorna här att
denna katastrof hade drabbat nästan hela
ön och även flertalet länder i Indiska oceanen med över en kvarts miljon dödsoffer.
De flesta utländska turister i det lilla
samhället hade klarat sig helt eller delvis
utan skador och var lyckligt lottade som
kunde återvända till sina länder dagen
därpå, medan alla i lokalbefolkningen var
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Figur 1. Liten del av förödelsen i den närmast ödelagda staden Hambantota några dagar efter tsunamin. Källa: Wikipedia 2007a.

tvungna att stanna. De senare hade oftast
förlorat jobb, anhöriga eller hem inom loppet av en timme denna förmiddag. Under
en 24 mil lång färd utefter landets kuster
ett par veckor senare kunde jag konstatera
att förstörelsen (figur 1) på många håll var
värre än i det lilla samhälle där jag tillbringade julen 2004.
I landet, som haft vapenstillestånd ett
par år i den förbittrade konflikt som rått
sedan 1983 mellan GOSL (Government of
Sri Lanka) och LTTE (Liberation Tigers of
Tamil Eelam) och som krävt över 70 000
dödsoffer, hade de flesta människor börjat
hoppas på en bättre framtid när tsunamin
grusade dessa förhoppningar. Antalet utländska turister som skapade såväl kapiGEOGRAFISKA NOTISER
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talinflöde som arbetstillfällen hade stadigt
ökat sedan vapenvilan ingicks i februari
2002, men nu tycktes denna inkomstkälla
vara förlorad.
Kanske är det futtigt att fundera över
förlorade turistintäkter då kanske 38 000
av landets invånare just förlorat livet (Wikipedia 2007 b), många fler hade skadats
och stora delar av landets infrastruktur var
förstörd (se figur 2). Inkomsterna från över
en halv miljon turister årligen sedan 2002
stod dock för ett viktigt tillskott i ekonomin
och kan därför inte bortses ifrån. Märkligt
nog skulle landet lyckas resa sig likt fågeln
Fenix inom en kort tid tack vare ett enormt
kapitalinflöde kombinerat med omfattande
återuppbyggnad (Öhrling 2006 a) och anta-
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Figur 2. Antalet dödade av tsunamin
i Sri Lankas olika distrikt. Totala
antalet offer sannolikt högre än vad
som framgår av denna karta. Källa:
Government of Sri Lanka 2007.

let turister året därpå nådde nästan upp till
2004 års nivå.
Få kunde väl tro att turismen i landet
skulle kunna återhämta sig så snabbt som
blev fallet. Redan i februari 2005 hade
flertalet hotell som inte ödelades av katastrofen öppnat igen, järnvägar och vägar fungerade som vanligt, men ett nytt
inslag i grupperna av utländska besökare
var tusentals hjälparbetare som åkte kors
och tvärs i landet med förnödenheter till
hjälpbehövande. En landsomfattande katastrof kunde uppenbarligen inte slå ut

turistindustrin men utefter kustvägen i
sydväst markerar hundratals nya gravstenar var en bråkdel av tsunamioffren fått
en sista vila.

Kriget – och turism
Förutom mer singalesisk-nationalistiska
uppror 1971 och 1987–1989, de så kal�lade JVP-konflikterna, präglades det sena
1900-talet av väpnade konflikter med
grund i långvariga etniska motsättningar
mellan singaleser, den numerärt största
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Figur 3. Etniska förhållanden, religioner och befolkningstäthet i Sri Lanka i två kartor. Källa: Colombo
city Sri Lanka 2007.

gruppen, och minoritetsgruppen tamiler. Sedan ett regelrätt men inledningsvis
lågintensivt krig brutit ut mellan regeringssidan och den dominerande tamilska
fraktionen LTTE efter övergrepp från båda
sidor tycktes en varaktig fred som alltmer
utopisk fram till vapenvilan 2002. Denna
motsättning, fortsättningsvis kallad den
etniska konflikten (Hettne 2006), har sin
grund i separatiststrävanden från tamilerna
som är i majoritet i norra och östra delarna
av landet (se figur 3).
Tamilerna representerades från början
av flera partier och organisationer men
med tiden kom den mest militanta, LTTE,
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att bli regeringssidans enda motpart i konflikten. De lankesiska tamilerna i norr och
öster, som kom till ön långt innan den
brittiska kolonialtiden 1796–1948, utgör
cirka 5,5 % av den totala befolkningen.
Stridigheterna 1983–2002 var till största
delen koncentrerade till just dessa tamildominerade områden i norr och öster med
undantag för lokala aktioner främst riktade
mot militära och politiska företrädare för
regeringssidan på hög nivå. Denna regionala koncentration av konflikten medförde
att turismen kunde fortgå och öka i andra
delar av landet parallellt med kriget. Det
kan tyckas absurt att inom en yta av knappt
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66 000 km2 kunde intensiva strider förekomma i vissa delar av ön, medan tusentals turister lättjefullt kopplade av med sol
och bad 10–15 mil därifrån.
Egendomligt nog tycks även ekonomisk
utveckling och tillväxt ha fortskridigt parallellt med pågående krig (se tabell 1).
Till stor del kan detta dels förklaras med
att exportinriktad konfektionsindustri har
expanderat samtidigt som traditionella exportprodukter som gummi och te periodvis
haft en gynnsam prisutveckling.
Jordbrukssektorn hade moderniserats
med en produktionsökning som medgav
näst intill självförsörjning av baslivsmedel och utöver detta fick landet betydande
intäkter från turistindustrin. En annan
effekt av konflikten har varit att för de
områden som kontrollerats av LTTE (tamilsidan) är statistiken otillförlitlig eller
oåtkomlig för centrala myndigheter i Colombo varför olika utvecklingsmått kan
vara missvisande.
Turism i mer organiserad form har
trots konflikter pågått i landet ända sedan
1966, om än i blygsam skala från början
(tabell 2). En stadig tillväxt av antalet inkommande turister skedde fram till 1980talets början. Trots en pågående väpnad
konflikt från 1983 nådde antalet inkommande turister nästan 1982 års nivå fjorton
år efter konfliktens utbrott.
Många utomstående har svårt att förstå
hur de etniska motsättningarna i landet
kunde utvecklas till regelrätt krig. Än mer
förvirrande blir förklaringarna som ges av
representanter från den ena eller andra etniska gruppen. En del bedömare i landet
menar att konflikten leder landets befolkning in i ett förödande harmageddon, medan många företrädare för de båda etniska

grupperna anser att »deras sida» kommer
att vinna en snar seger. Hur den etniska
konflikten kunnat uppstå, utvecklas och
eskalera kan möjligen bli mer begripligt
om bakgrunden presenteras översiktligt.
• Historiska orsaker. Konflikter mellan
tamilska och singalesiska riken under
äldre historiska skeden. Under den sista
kolonialperioden 1850–1948 upplevde
singaleser att de utsattes för negativ särbehandling medan tamiler gynnades av
britterna, särskilt under de sista årtiondena som koloni.
•

Den singalesiska majoritetens sägs ha
utvecklat ett majoritetens minoritetskomplex gentemot tamiler som en konsekvens av detta (Hettne 1996).

• Singalesisk nationalism bryter igenom i
landets politik 1956. Kampanjen »Sinhala only» under premiärminister S W
R D Bandaranaike och SLFP-partiet.
• UNP-partiet kom till makten efter parlamentsval 1977 och »den öppna ekonomin» infördes. Mer eftersatta grupper samt tamiler missgynnades (Selvanathan 2007).
• Militär konflikt mellan Colombo-regeringen (GOSL) och de så kallade
Tamilska Tigrarna (LTTE). Våldshändelser utförda av tamiler i staden Anuradhapura och singaleser i Colombo år
1983 blev utlösande faktorer till kriget
(Dissanayaka 2003).
• 70 000 man indiska trupper stationerades i norra halvan av landet för att hjälpa Colombo-regeringen att kväsa tamiltigrarna (LTTE). Radikala JVP (Folkets
Befrielsefront) motsatte sig så starkt närGEOGRAFISKA NOTISER
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Tabell 1. Några indikatorer för levnadsstandard per 1000 invånare. Sri Lanka 1980–2007. Sammanställd ur följande källor: Öhrling 2006 b; Central Bank Sri Lanka 2007; CIA World Factbook 2007a;
CIA World Factbook 2007b. Uppgifter för LTTE-kontrollerade områden saknas

År

Telefon1

Radio TV Motorcykel/moped

1980
4
92
1990
7
153
2000
62
296
2003
95 (2002) 7832
2007		 –
–

2
54
114
7343
–

5,4
23
45,2
46,6
–

Läskunnighet

Barnadödlighet

87,2 (1981)
86,6 (1991)
90,7 (2001)
92,5 (2004)
91 (beräknad)

34,4 (1981)
19,3
13,3 (2001)
15,2
19,45 (beräknad)

Tabell 2. Turismutveckling trots konflikter i Sri Lanka 1967–1997. Totala antalet utländska turister som
anländer med flyg (99 %) valda år. Befolkningen ökade från 11,5 till 18 miljoner under perioden. Sifferuppgifter från landets officiella statistik (Sri Lanka Tourist Board 2007a).

År

Antal turister

1967
23 666
1971
39 654
1972
56 047
1974
85 011
		
1977
153 005
		
		
1982
407 230
1983
337 530
		
		
1986
230 106
1987
182 620
		
		
1990
297 888
		
1996
302 265
1997
366 165
		

Händelser eller förändring
Charterturism har börjat i liten skala.
Första JVP-upproret april 1971. Minskning 16% från föregående år.
Snabb återhämtning. Ökning ca 41% från 1971.
Dämpad ökningstakt pga »oljekriser» och protektionistisk ekonomi. 		
Ökning 9% från 1973.
Ökning 29% från 1976 till stor del som effekt av en avskaffad protek-		
tionism och införandet av »den öppna ekonomin» under nya, västvänligare UNP- regeringen (Selvanathan 2007).
Påtaglig årlig ökning från 1977.
Minskning 21% sedan 1982 som effekt av en militär konflikt mellan 		
GOSL och LTTE som bröt ut efter etniska våldsamheter i Anuradhapura
och huvudstaden Colombo 1983 (Selvanathan 2007).
Gradvis minskning av turismen sedan 1983.
Det andra JVP-upproret startar i söder samtidigt som 70 000 indiska 		
soldater anländer till norr »på inbjudan» av Colombo-regeringen för att
besegra LTTE-gerillan (Hettne 1996). Minskning 26% avturismen.
Andra JVP-upproret kväst. Indiska trupper lämnar landet. Ökning 61%
från år 1989 (UN-ESCAP, FN 2007).
Måttlig ökning sedan 1990 pga LTTE-konflikten.
Ökningseffekt av att konflikten gått in i en mer lågintensiv fas. Ökning
21% sedan 1996.

1 Under de allra senaste åren har mobiltelefoner blivit allt populärare och antalet telefoner av denna typ överstiger
antalet fasta telefoner. Antenner för mobiltelefoni är numera ett vanligt inslag i landskapsbilden.
2 Avser tillgång per 1 000 invånare och inte ägande.
3 Avser tillgång per 1 000 invånare och inte ägande.
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Figur 4. Så kallad banal nationalism manifesterad via tvålreklam. Foto: Staffan Öhrling 2006.

varon av indisk trupp att de åter startade
ett uppror i söder. Det anses däremot att
mordet på Rajiv Gandhi 1991 mest sannolikt utfördes av LTTE som en konsekvens av den indiska truppnärvaron i Sri
Lanka 1987–89 (Hettne 1996).
• Koloniserings- och nyodlingsprogram
i glesare befolkade områden där såväl
tamiler som singaleser missgynnats,
trängts undan eller dödats.
• Sysselsättningspolitiken inom offentliga sektorn och begränsning av tillträde
till studier eller arbete vid universiteten.
Negativ särbehandling av tamiler.
• Vulgarisering av landets historia på

båda sidor där propagandistiska skrifter
sprids till singaleser och tamiler. Detta
kan i sin tur ledas vidare till det Flint &
Taylor betecknar som banal nationalism
(2007). Innebörden av detta begrepp är
att en slags vardagsnationalism i tider av
inre eller yttre hot mot den egna nationen
gradvis kan genomsyra alltfler aspekter
av vardagslivet. Se exempel i figur 4.
• Ökande fientlighet mellan singaleser och
tamiler allteftersom antalet dödsoffer
och flyktingar i konflikten stiger. GOSL
hävdar att LTTE-sidan utövar separatistisk nationalism, medan LTTE hävdar att
de strider för den goda saken – befrielsenationalism (Flint & Taylor 2007).
GEOGRAFISKA NOTISER

. 1 . 08

24
Tabell 3. Turismutveckling trots konflikter i Sri Lanka 2002–2006. Totala antalet utländska turister
som anländer med flyg. Landets befolkning uppgick till 20 miljoner invånare år 2006. Sifferuppgifter
från landets officiella statistik (Sri Lanka Tourist Board 2007a).

År

Antal turister

Därav från Västeuropa

Händelser

2002
393 171
200 676
			

Vapenvila mellan GOSL och LTTE ingås i 		
februari 2002 efter officiell medling av Norge.

2003
500 642
255 179
			

Ökning 27% från föregående år huvudsakligen
som konsekvens av den ingångna vapenvilan.

2005
549 308
227 558
			
			
			
			
			

Oväntat liten minskning av antalet turister (3%)
trots tsunamin 2004 som förstörde en stor del
av den kustnära infrastrukturen. Den måttliga
minskningen kan förklaras av att en stor del av
alla hjälparbetare och återbesökande utlandslankeser klassades som turister

2006

Måttlig ökning jämfört med 2005.

559 603

228 666

En presentation av den etniska konfliktens orsaker i punktform förmedlar kanske inte fullödiga förklaringar till varför
kriget fortsätter år efter år, eskalerar eller
varför ingendera sidan ännu lyckats nå ett
avgörande trots militära framgångar för
regeringssidan sedan juli 2007. I huvudsak
grundas och cementeras emellertid motsättningarna ju längre konflikten pågår. Det
propagandistiska inslaget i landets media
på båda sidor är åtkomligt även för utomstående, åtminstone de som har tillgång till
Internet, och kan gå in och läsa ett flertal av
landets dagstidningar på olika webbsidor.
Antropologen Appadurai framhåller i
sin bok Vredens geografi (2007) att globaliseringen är en viktig faktor bakom etniska
konflikter, vilket kanske inte stämmer in på
fallet Sri Lanka men detta citat kan likväl
beskriva de underliggande känslor som utgör bränslet i den etniska konflikten här.
Den brutalitet, degradering och avhumanisering som så ofta beledsagat det etnifie-
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rade våldet […] är uttryck för förhållanden
där själva gränsen mellan stora och små
skillnader har blivit otydlig. Under dessa
förhållanden kan den vrede och rädsla som
ofullständigheten och ovissheten tillsammans producerar inte längre mötas med
ett mekaniskt utrotande eller fördrivande
av oönskade minoriteter. Minoriteten är
symptomet, men det är själva skillnaden
som utgör grunden till problemet. (Appadurai 2007:26–27)

Hur kan turism förekomma i den omfattning som varit fallet under den långa period som den etniska konflikten pågått?
Huvudorsaken kan vara att kriget, trots stigande och lokalt höga dödssiffror, kunde
klassas som lågintensivt fram till 2002 och
då sällan berört områden utanför tamildominerade distrikt i norr och öster med
vissa undantag i form av tillfälliga attentat.
Perioden 2002–2004 präglades av relativt
lugn under rådande vapenvila, men de som
dessförinnan besökte landets turistområden i sydväst fram till 2002 märkte inte
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mycket mer av konflikten än att säkerheten
var skärpt vid den internationella flygplatsen, att tillfälliga militärkontroller förekom
samt att det skrevs om kriget i engelskspråkiga tidningar. Efter 2002 skedde därför en
gradvis ökning av antalet utländska besökare fram till dess att konflikten återupptogs hösten 2005 och eskalerade 2006 (se
tabell 3).
Hur skall vi då kunna sammanfatta vilka
skeenden eller faktorer som påverkat turismen från de första mer omfattande väpnade konflikterna från 1971 och framåt?
Ett antal faktorer som påverkat turismen
de senaste årtiondena kan ställas mot varandra. Dessa skulle då sammantaget bidra
till att förklara hur vissa nyckelhändelser
påverkat turismen på Sri Lanka från 1971
fram till årsskiftet 2006–2007.
Ekonomisk protektionism (i praktiken
närmast totalt importförbud utom för varor öronmärkta för turismen) och oljekriser perioden 1972–1977 hade en viss
dämpande effekt på turismen utom året
1972. Införandet av en »öppen ekonomi»
vid regeringsskiftet 1977 medförde däremot avskaffandet av importrestriktioner,
vilket gynnade turismen men missgynnade
tamiler och eftersatta grupper inom hela
befolkningen.
JVP-upproret i april 1971 hade en viss
negativ effekt på turismen säsongen 1971–
1972, men från en låg nivå. Andra JVPupproret i söder 1987, som slogs ner 1989,
fick en tillfällig, men påtaglig negativ effekt på turismen liksom de »inbjudna» indiska trupperna i norr under samma period.
Som konsekvens av båda dessa politiska
händelser ändrade det marxistiskt-revolutionära JVP sin profil till en mer singalesisk-nationalistisk inriktning (Öhrling

2006a) och inledde senare ett samarbete
med det konservativa, buddistnationalistiska partiet JHU. I april 2004 ingick JVP
till mångas förvåning som koalitionspart
i en SLFP-dominerad regering (People’s
Alliance) fram till 2005 (ibid).
Utbrottet av den militära konflikten
mellan GOSL och LTTE 1983 fick en
omedelbar och negativ inverkan på turismen, om än inte drastiskt i ett inledande
skede (Bandara 2003). Fram till vapenvilan 2002 ökade det totala antalet turister
därför måttligt från år 1983 till 2002, men
den oroliga perioden 1983–1989 påvisar en
tydlig, vikande trend för turismen (se figur
5). Den etniska konflikten var huvudsakligen geografiskt koncentrerad till norr och
nordost, medan JVP-konflikten 1987–1989
utspelades i den södra landsdelen. Vapenvilan 2002 resulterade däremot i en snabb
ökning av antalet turister till år 2004.
Trots att inemot 38 000 människoliv
krävdes i tsunamin, hundratusentals människor blev hem- och arbetslösa samt att
infrastrukturen utefter nästan hela öns kuster skadades svårt eller förstördes minskade märkligt nog inte antalet turister nämnvärt den närmaste tiden efter tsunamin:
från 566 000 år 2004 till 549 000 år 2005.
Återuppbyggnaden av infrastrukturen, särskilt i turistområdena, genomfördes snabbt
och ofta effektivt till stor del tack vare generösa bidrag från omvärlden på ett flertal
miljarder US $.
Det blev ingen »Ache-effekt» i Sri Lanka4 med ett fredsavtal som många bedö4 Ache är den del av ön Sumatra i Indonesien där över
125 000 människor fick sätta livet till under tsunamin
2004 (Knox & Marston 2007). Den lokala gerillan
GAM ingick ett fredsavtal med den indonesiska regeringen året därpå.
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Figur 5. Sammanfattande figur över antalet inkommande turister i Sri Lanka 1966–2006. Källa: Sri
Lanka Tourist Board 2007b.

mare trodde en kortare tid efter tsunamin. I
stället började regelrätta strider återupptas
mellan LTTE och GOSL strax före årsskiftet 2005–2006. En av orsakerna var
oenighet kring fördelning av tsunamibiståndet om totalt över fem miljarder US $
2005 (Öhrling 2006 a), vilket ledde till att
hårt drabbade tamilska områden på östkusten (se karta, figur 2) till stor del blev utan
stöd. Från nyåret 2006 har den eskalerade
konflikten haft en påtaglig inverkan på turismen delvis pga att stridshandlingarna
gradvis flyttas till övriga delar av landet
genom terrordåd eller punktangrepp. Exempel på detta är flera självmordsattentat genom bussprängningar, attacker mot
flottbasen Galle i söder samt två nattliga
attacker mot flygplatsen utanför Colombo
2007 med flygplan som smugglats in i
delar och därefter monterats i LTTE-konGEOGRAFISKA NOTISER
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trollerade områden. Denna typ av punktattentat får stor uppmärksamhet och bedöms därmed få en negativ inverkan på
turismen. Tendensen var uppenbar redan
i slutet av 2006. I december detta år hade
antalet turister jämfört med december året
innan minskat med 23 % (People’s Daily,
China 2007). För perioden mars 2006 till
mars 2007 var tendensen än mer uppenbar
då antalet utländska turister minskade med
hela 36 %. Ännu större var minskningen
av turister från Västeuropa, Nordamerika
och Australien (Sri Lanka Tourist Board
2007 a). (Den negativa trenden för turismen efter 2005 framgår däremot inte i figur 6 som baseras på den officiella statistiken från Sri Lanka Tourist Board trots att
den bygger på besökssiffror till och med
år 2006!)
För en befolkning på drygt 20 miljoner
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betyder intäkter från över en halv miljon
utländska turister mycket för ekonomin
och sysselsättningen. Turismen utgör den
fjärde största inkomstkällan av utländsk
valuta och utgör därmed ett viktigt inslag i
ekonomin (Times of India 2007). 2005 beräknades intäkterna från turismsektorn ha
uppgått till 480 miljoner US $ (Daily News
Sri Lanka 2007) och ha genererat över 50
000 helårsarbeten. Inköpen av militär utrustning från Pentagon ökade flerfalt mellan 2005 och 2006. Trots en jämförelsevis
bra ekonomi (BNP/capita > 4 000 US $)
med snabb tillväxt och goda värden för
sociala indikatorer kvarstår problemet att
tusentals människor återigen dödas varje
år trots att GOSL vunnit terräng det senaste året. Om konflikten skulle avslutas
genom förhandlingar och ett fredsavtal
skulle detta medföra en påskyndad ekonomisk återhämtning och ett snabbt uppsving
för turismen till regeringens mål en miljon
turister per år.
Ett fredsavtal tycktes dock avlägset hösten 2007. Vid ingången av 2008 sade regeringssidan upp vapenstilleståndsavtalet
från 2002 (som i praktiken inte fungerat sedan 2005) och de sista nordiska fredsövervakarna lämnade landet i januari detta år.
En bidragande orsak till detta kan vara att
regeringssidan vunnit militära framgångar
under senare halvan av år 2007 och ser
ett militärt avgörande inom räckhåll. Den
militära budgeten ökar kraftigt inför utsikterna till en militär seger och i oktober 2007
presenterade president Mahinda Rajapakse
den nya militärbudgeten som skulle öka
med 20% till för landet enorma motsvarande en miljard euro. Regeringens mål för
intäkter från turismen är också satt till en
kraftig ökning, men denna plan lär gå om

intet ifall konflikten fortsätter att intensifieras och inte avslutas den närmaste tiden.

Kriget, tsunamin och turismen. Nuläge och framtidsscenarios.
Varför minskade turismen så tydligt efter
hösten 2006 och inte lika påtagligt under
tidigare skeden av konflikten, exempelvis
perioden 1990–1997?
Den etniska konflikten har ändrat geografisk karaktär sedan hösten 2006. Förutom regelrätta strider i norr och nordost
har ett antal uppseendeväckande attentat
genomförts av LTTE på helt andra håll i
landet. Det handlar om attacker mot Katunayke Airport i mars 2007, attacker från
fartyg i söder, riktade attacker mot höga
politiker och militärer (exempelvis mordet
på landets tamilske utrikesminister L Kadirgamar i augusti 2005), bussprängningar
av självmordsbombare i sydväst, offensiv
mot en flygbas i staden Anuradhapura, attacker mot militärförläggningar och svedjejordbrukare i sydöstra delen av landet
senhösten 2007. De reguljära tamilska krigarna uppgick nyligen till ungefär 10 000
av båda könen och anses som mycket hårdföra och motiverade men styrkorna har
sannolikt decimerats kraftigt den senaste
tiden. Utöver dessa finns specialförband,
vilka går under namnet de svarta tigrarna,
kapabla att genomföra mycket våghalsiga
operationer. Ett flertal av den senare tidens
uppseendeväckande attacker har burit de
svarta tigrarnas signum. Perioden 1983 –
2002 krävde den etniska konflikten lågt
räknat 70 000 dödsoffer, medan antalet
dödade sedan hösten 2005 uppgår till över
5 000 (The Lanka Academic Newspaper
2007).
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Under alla besök och vistelser i landet
sedan 1968 har jag sällan upplevt en så utbredd oro men även optimism som 2007
hos den singalesiska befolkningen; i det
senare fallet efter militära framgångar för
regeringssidan. I juli 2007 kunde SLA (Sri
Lankan Army) erövra Toppigala i öster
och därmed fördriva reguljära LTTE-styrkor från östkusten Det är dock inte givet att
detta leder till en militär seger för GOSL
och SLA inom en snar framtid, trots att
LTTE-kontrollerade områden krympt betydligt, viktiga LTTE-ledare och många
LTTE-krigare dödats det senaste året. Ett
alltmer akut problem är flyktingfrågan
då inte mindre än ca 600 000 människor
från olika etniska grupper befinner sig på
flykt inom landet (CIA World Factbook
2007a).
En kontroversiell fråga som ställs från
vissa håll är om en militär seger är önskvärd, då det finns många i olika samhällsskikt som tjänar på en pågående konflikt så
länge den inte leder till ett reguljärt, utvidgat krig där i stort sett hela befolkningen
berörs och samhällsmaskineriet förlamas.
Exempelvis är inkomsten för en menig
soldat på regeringssidan tre gånger så hög
som lönen för en arbetare inom konfektionsindustrin.
Ett annat hot för Sri Lanka som knappt
uppmärksammats av omvärlden för just
detta land är klimatförändringar. Under
2000-talet har landet drabbats av våldsamma skyfall som medfört stora jordskred, många dödsfall och tusentals förstörda hem. I december 2007 blev 75 000
människor hemlösa efter ovanligt kraftiga
skyfall på östkusten. All klimatrelaterad
förändring är dock inte av ondo. Torkdrabbade arida områden i sydost som tidigare
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ofta var ofruktbara är numera grönskande
sedan några år. Ifall eventuella klimatförändringar kan komma att påverka turismen
är däremot ännu för tidigt att uttala sig om.
I ett turistiskt perspektiv är oförutsägbarheten i den senaste tidens punktattacker
från LTTE tämligen förödande då denna
typ av aktioner skapar en osäkerhet såväl
inom som utom landet. De två största nationalparkerna Wilpattu i väster och Yala
i sydost är stängda. De för besökande turister välkända orterna Anuradhapura, Polonnaruwa och Kandy har varit och kan
åter bli mål för attacker. Än så länge har
inte turismen specifikt varit måltavla för
LTTE-attacker, men farhågor om att så
kan bli fallet börjar väckas. Sammanfattningsvis är otrygghet på en destination
en faktor som påverkar besöksnäringen
påtagligt redan vid begränsad risknivå på
denna typ av resmål med sol och bad som
viktigaste ingredienser. En huvuddel av
de turister som besökt landet tidigare under 2000-talet har sökt sig dit för att under
en period av en till tre veckor kunna leva
bekymmersfritt och oftast billigt. De som
inte avskräcks av en relativ osäkerhet på
denna typ av destination kan kategoriseras
som luttrade resenärer, men än så länge är
Sri Lanka fortfarande ett mål för massturism om inte läget försämras dramatiskt.
Effekterna av tsunamin för turistindustrin blev inte så långvariga som de flesta
befarat trots att infrastrukturen utefter
kusterna till stor del var förstörd. Genom
idogt arbete och stora kapitalinflöden från
omvärlden lyckades landet återuppbygga
det mesta av det som förstördes annandag
jul 2004. Många strandnära bosättningar
utplånades, men nya samhällen har byggts
upp i stället. Ett av många exempel på detta

29

Figur 6. En ung man som överlevde tsunamin i den utplånade byn Kirinda går framför ett av alla
återuppbyggda hus i samhället. Foto: Staffan Öhrling 2006.

är det lilla samhället Kirinda i sydöstra delen av landet. Befolkningen utgjordes före
tsunamin huvudsakligen av muslimska fiskare men ovanför samhället på en klippa
ligger ett buddisttempel som inte nåddes
av tsunamivågorna. I stort sett hela Kirinda
utplånades, men idag är det mesta återuppbyggt. Se exempel i figur 6.
Inte mindre än motsvarande 28 miljarder SEK strömmade in i landet som tsunamibistånd från omvärlden året därpå (Öhrling 2006b), men vid årsskiftet 2007–2008
uppmärksammades att för användandet av
3,5 miljarder (535 000 US $) från detta
bistånd för återuppbyggnad saknas redovisning (Dagens Nyheter 2007). Turisthotellen, som till stor del ägs av utländska

intressenter eller är samriskföretag med
lankeser, gynnades endast i begränsad omfattning direkt av tsunamibiståndet, men
turismen återhämtade sig ändå oväntat
snabbt. Turismen, som numera är koncentrerad till väst- och sydvästkusten, pågick
som om ingen tsunami någonsin inträffat
redan följande vintersäsong 2005–2006.
Om tsunamin och den etniska konflikten
vägs mot varandra som negativa faktorer
i ett turistiskt sammanhang för Sri Lanka
tycks tsunamin passera som en fruktansvärd parentes medan krigshandlingarna i
landet verkar ha skapat mer bestående problem för besöksnäringen. Om kriget fortsätter i samma omfattning som efter 2006
eller eskalerar kommer antalet besökande
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Figur 7. Blandad singalesisk och tamilsk befolkning som lever i sämja i Sri Lankas högländer. Här
pågår en viss assimileringsprocess mellan senare invandrade tamiler och singaleser (Piyaratne 2004).
Den tamilska befolkningen här började komma hit under brittiska kolonialtiden och är inte aktiva i den
etniska konflikten. Foto: Staffan Öhrling 2006.

till landet sannolikt att minska de närmaste
åren. Egendomligt nog har eskaleringen av
konflikten sedan 2005 ännu inte medfört
någon dramatisk minskning av antalet besökare. Jämfört med december 2006 ökade
antalet inkommande turister i stället med
55,8% för samma månad 2007, men för
hela år 2007 minskade det totala antalet
inkommande turister med 11,7 % jämfört
med 2006 (Sri Lanka Tourist Board 2008).
En förskjutning av andelen inkommande
turister har under senare år skett från Västeuropa till Asien, främst Indien, under seGEOGRAFISKA NOTISER
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nare år. Turister från detta land bedöms
vara mindre »konfliktkänsliga».
Detta för oss in på alternativa utvecklingsvägar för Sri Lanka den närmaste
framtiden. För detta land bedöms sannolikheten liten för en »gyllene medelväg», utan
ett utvecklingsmässigt »antingen eller»
är mer realistiskt. Den närmaste utvecklingen kan möjligen komma att inbegripa
båda scenarierna nedan utifrån den senaste
händelseutvecklingen. De mänskliga relationsproblemen i form av ökade etniska
motsättningar mellan singaleser och tami-
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ler kan ta mycket lång tid av att övervinna
och vi skall i detta sammanhang inte heller
bortse från andra minoriteter i landet som
kommit i kläm under konflikten.
Ett pessimistscenario är således att
motsättningarna mellan de huvudsakligen
buddistiska singaleserna och främst hinduiska tamilerna förstärks vilket i sin tur
leder till ytterligare eskalering av konflikten med stigande dödstal och förnyad etnisk »omlokalisering» som följd. Konsekvenserna blir förödande socialt och humanitärt i ett kort tidsperspektiv. I januari
2008 bedöms detta scenario mer sannolikt
med tanke på regeringssidans senaste militära framgångar, och den uttalade ambitionen att vinna kriget militärt, sedan GOSL
sade upp 2002 års vapenstilleståndsavtal.
Därefter har striderna intensifierats kraf-

tigt i utkanten av LTTE-kontrollerade områden i norr.
Ett optimistscenario är att konflikten avslutas genom ett nytt vapenstillestånd som
resulterar i att de norra, tamildominerade
områdena tillerkänns ett visst självstyre
eller åtminstone leder till någon annan acceptabel lösning för båda sidor i ett mer
permanent fredsavtal. Ekonomin och turismen bör då kunna återhämta sig snabbt
och landet kan få en varaktig fred för första gången sedan konfliktens utbrott 1983.
Det finns redan exempel där människor ur
båda grupperna lever sida vid sida i fred
med varandra (figur 7). Erfarenheterna efter den olycksaliga tsunamin kan i detta
sammanhang också utgöra ett exempel på
hur snabbt en återhämtning kan ske.
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