D
Deeccààlleeg
gd
deell T
Tu
urriissm
mee R
Reessp
po
on
nssaab
bllee
Comissió de Cooperació i Salut Internacional – SCMFiC
1. Adquireix una bona guia i/o informació de viatgers
veterans que inclogui un resum d'història, cultura, legislació i
situació actual del país. T'ajudarà a entendre la idiosincràsia de cada
poble i evitaràs malentesos. És recomanable que inclogui frases o
fórmules senzilles en els idiomes locals.
2. Estalvia recursos naturals. Fes-ho també a casa teva, i pensa que poden ser
escassos en el país que t'acull. Tingues cura a tancar aixetes, llum i aire refrigerat
cada cop que surtis del teu allotjament.
3. Demana permís per fer fotografies a gent. Si no domines l'idioma, un
somriure i la voluntat d'entendre's pot ser suficient.
4. Recolza les empreses locals. Si pots triar, escull hotels i establiments de
propietat autòctona encara que siguin més modestos. Fes servir guies o operadors
turístics i medis de transport del país. No adquireixis artesania feta amb material
provinent de fauna o flora salvatge, sobretot si prové d'espècie protegides. Qui
adquireix o importa patrimoni històric o cultural sense els permisos pertinents és,
planament, un espoliador.
5. Accepta la diversitat cultural dels estats. Són un patrimoni de tota la
humanitat. Sigues respectuós amb els drets dels pobles indígenes i les nacions
oprimides.
6. No regalis llapis, diners o caramels als nens. Fomentes l'actitud
mendicant. Si pensaves destinar una quantitat a això, dóna-la a un projecte d'una
institució o ONG públicament reconeguda amb activitats sobre el terreny.
7. El turisme sexual organitzat és un exemple cruel d'explotació. Tingues
una actitud ferma en contra.

8. Valora les normes de conducta i de vestir locals. Les idees sobre el que
és correcte, el que és moda o el que és bon gust varien segons els països.
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desculturalització per part la gent més conservadora. Entre la teva llibertat
d’expressió i l’acomodació al protocol existeix un equilibri que has de buscar
9. No parlis malament dels polítics o del govern del país que visites. Cada
estat ha de resoldre els seus propis problemes. Un estranger que critica a tort i
dret adopta una actitud prepotent.
10. Sigues amable, pacient i gaudeix intensament del viatge. No dubtis a
sol·licitar informació o ajut si en necessites, en la seguretat que et seran donats per
la població autòctona. Ves passant la informació del Decàleg a qui coneguis que
viatja ...i també a qui es queda a casa!

