
Zion Church i Batticaloa vid Sri Lankas östra kust var en av tre kyrkor som utsattes för
självmordsbombare på påskdagen. I en vägg syns metallkulor som borrat sig in i betongen. Av de 29
dödsoffren i kyrkan var 14 barn som gick i söndagsskola. Foto: Johan Mikaelsson

En av servitörerna vid hotellet Cinnamon Red i Colombo är tillbaka i arbete efter några månaders
ledighet. Hotellbokningarna störtdök efter terrordådet. Foto: Johan Mikaelsson

Linn och Petter Toremalm driver surfingverksamhet vid Sri Lankas sydvästra kust. Foto: Johan
Mikaelsson

Vid Ceylon Sliders kafé i Weligama syns en god återhämtning i december. Foto: Johan Mikaelsson

Vid hotellen finns gott om lediga rum, som här vid Ocean Park Resort i Mullaitivu i öns nordöstra
del, inte långt från den plats där det långa inbördeskriget tog slut i maj 2009. Foto: Johan
Mikaelsson

Staden Galle i södra Sri Lanka utstrålar koloniala vibbar, inte minst från den holländska eran, som
förenas med öns inhemska kulturer. Foto: Johan Mikaelsson

Otara Gunewardene är
sedan 2018 honorärkonsul
för Sverige. Foto: Johan
Mikaelsson

Världen chockades av terrorn i Sri Lanka i påsk, då 250
människor dog. Turismen slogs ut och hela näringen
drabbades hårt ekonomiskt. Nu berättar svenskar i Sri Lanka
om vägen tillbaka efter terrorn.
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COLOMBO Takterrassen på Cinnamon Red i Colombo bjuder på vidsträckt
utsikt över önationens huvudstad. De som befann sig här på morgonen den
21 april kunde höra fyra explosioner och se rökpelare stiga mot himlen. Tre
hotell och en kyrka i Colombo attackerades, liksom kyrkor i Negombo och
Batticaloa.

Sex unga IS-sympatisörer sprängde sig själva för att döda kristna lankeser
och utländska turister. Över 250 dödades. Än fler skadades.

Bland äldre byggnader och nytillkomna skyskrapor strävar halvfärdiga
byggen mot himlen. Staden förefaller inbäddad i frodig grönska. Vid poolen
som vetter mot havet inväntar ett par solnedgången.

Fortfarande, sju månader efter dåden, upplevs stämningen dämpad i
Colombo. Vad som kunde vara ett folkhav på 26:e våningen är reducerat till
en handfull gäster.

– Jag har just kommit tillbaka till mitt jobb. Vi fick ledigt i fyra månader. Alla
gäster försvann, det var helt tomt här. Nu börjar det sakta bli lite bättre,
berättar en servitör.

Bombdåden blev för många en påminnelse om krigsåren 1983–2009, då mål i
staden attackerades av självmordsbombare från Tamilska Eelams
befrielsetigrar (LTTE). Men turister var aldrig ett mål för gerillan som stred
för självständighet.

Under 2018 landade 28 000 svenska turister på ön. Årets siffra blir cirka 20
000. I maj 2019 uppskattades de totala inkomsterna från turismen till endast
20 miljoner dollar, att jämföra med 475 miljoner dollar under
rekordmånaden december 2018.

Turismen är den tredje största inkomstbringaren av utländsk valuta. Cirka
400 000 människor får sysselsättning direkt och indirekt genom turismen.
Uppemot två miljoner människor har påverkats ekonomiskt av nedgången.

Leif Ivan Ohlson kom till Sri Lanka första gången 2005. Som
fredsobservatör såg han en bräcklig vapenvila övergå i nytt krig. Genom egna
företaget Best of Sri Lanka in Sweden och som generalsekreterare i Sri Lanka
Business Council bygger han broar och skapar möjligheter för nya företag att
etablera sig. Ohlson promotar också turism till ön.

Han anser att goda åtgärder har vidtagits för att höja säkerheten.

– Alla vet att terrorism är internationell, det kan hända saker överallt i
världen. Och människor glömmer fort, säger han.

Efter bombdåden bojkottade många singaleser och tamiler affärer som
ägdes av muslimer, även om de inte hade något med extremism att göra.
Farhågor fanns om hämnd och en ny våldsspiral. Attacker inträffade, men
våldet eskalerade inte. Spänningar och misstänksamhet mot muslimer
puttrar i viss mån under ytan. Samtidigt vill de flesta blicka framåt – alla
folkgrupper kan tjäna på turismen.

Till sydvästra kusten kommer surfare och andra för att känna på vågorna.
Linn och Petter Toremalm kom hit i mitten av 2009. De blev kvar och köpte
en kolonialvilla som de rustade upp.

I Weligama har de sitt Ceylon Sliders: ett mindre hotell, en surfshop och ett
kafé på en innergård. Musik ur högtalare blandas med klirr från glas och
ljudet från vågor som bryter på stranden.

– Surfingen här är fantastisk, den bästa i Asien. Människorna också. Landet
är häftigt. Det är på väg någonstans, summerar Petter Toremalm.

När terrordåden inträffade var han i Australien.

– Det var fruktansvärt. Man grät när man tänkte på människorna här. Sedan
började vi tänka på företaget och hur vi skulle hantera situationen.

Han landade i Sri Lanka dagen efter. Kommunikation med anställda och
kunder tog vid. I maj ville hälften avboka, men många gick med på att skjuta
resan framåt. Totalt i Sri Lanka minskade antalet besökare i maj med 70
procent, jämfört med i maj 2018. Hotellen tappade 85 procent. Ceylon Sliders
behöll alla fast anställda, med full lön.

– Det här var ju inte deras fel. De skulle inte lida ekonomiskt, säger han.

Boende och kurser brukar vara uppbokade lång tid i förväg. Inte i år. Just nu
är ändå kaféet i det närmaste fullt.

– Som det verkar kommer det att återhämta sig helt under 2020, säger han.

Suranjith de Fonseka från Diethelm Travels besökte branschmässan
Travel News Market i Stockholm i november. Han ser nya utmaningar i att
sälja långresor.

– Hela branschen pratar om Greta-effekten. Många resmål tappar tio
procent. Förklaringen är att människor flyger mindre.

Han arbetar med att minska miljöpåverkan. Solceller är ett exempel.
Plantering av träd och koraller och minskad användning av plast är andra
åtgärder.

– Det sker positiv utveckling som leder till mer medvetet resande. Vi bidrar
också till sociala projekt, säger Fonseka.

Sveriges honorärkonsul i Colombo, Otara Gunewardene, konstaterar att
landet gått igenom en svår period.

– Nu förstår vi också hur viktig turismen är. En lång kedja påverkades, från
chaufförer och guider till underleverantörer.

Utländska turister spelar alltså en avgörande för
landets välmående. För att möta krisen har
regeringen har lättat på skatter för hotellen och tagit
bort avgiften för turistvisum. Många hotell och
mindre boenden har under senaste halvåret reat ut
rum, då beläggningen inte når upp till hälften av det
normala.

Poliser och soldater med automatkarbiner syns här och där och hotellen har
metalldetektorer vid entréerna. Men, vilket både turister och öbor påpekar:
poliser och militärer på gatorna ger sällan en känsla av säkerhet.

De flesta resenärer vill undvika risker och hot. Terrordåden i New York 2001
och på indonesiska Bali 2002 och 2005 satte djupa spår i resmönstren. Enligt
World Travel and Tourism Council (WTTC) går återhämtningen fortare
i dag. Tunisien, där turister dödades i terrordåd 2015, väntas få nio miljoner
besökare 2019, nytt rekord.

– En kris kan ge möjlighet att växa sig starkare och bättre om erbjudandet
utvecklas. Det kan bli en nystart för destinationen, säger Tiffany Misrahi vid
WTTC till CNN.

Av allt att döma har åtgärderna i Sri Lanka varit effektiva. Myndigheterna
kan uppvisa en förvånansvärt snabb återhämtning och vid den
internationella flygplatsen ringlar köerna åter långa till passkontrollen.

Nyvalde presidenten Gotabaya Rajapaksa gav parlamentets ledamöter ledigt
i december. Valrörelsen ersattes av en kampanj för att göra landet rent och
snyggt.

Vad som kan lägga krokben internationellt är påminnelser om
krigsförbrytelser. Enligt FN avslutade bröderna Rajapaksa inbördeskriget
2009 med metoder som gick över gränsen för det tillåtna. Tamiler och
muslimer uttrycker oro efter valet, liksom människorättsförsvarare och
granskande journalister.

En sak är säker: vågorna fortsätter rulla in över öns stränder. Här hoppas
många att det stora lyftet för Sri Lanka som het destination för turister kan
komma i början av 2020-talet.
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Lahiru Sampath är en av många surfinstruktörer vid stranden i Weligama, där han arbetar med att lära turister surfa.
Foto: Johan Mikaelsson

Paradisets återkomst från
terrorn – ”var helt tomt”

"

Alla gäster försvann, det var helt tomt.





"

Surfingen här är fantastisk, den bästa i Asien.
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Det sker positiv utveckling som leder till mer medvetet resande.
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Det kan bli en nystart för destinationen.



Vid sidan av export av bland annat te och textilier, samt inflöde från lankeser
som arbetar utomlands, är turismen den tredje största inkomstbringaren av
utländsk valuta.

Högsäsong: december-mars

Turister 2018: 2,33 miljoner

Turister 2019: 1,9 miljoner (prognos)

Till och med november var tappet 19,6 procent jämfört med 2018.

Svenska turister 2018: 28 000

Svenska turister 2019: 17 558 till och med november

Flest besökare: Indien, Storbritannien, Kina och Tyskland. 

Inkomster: 4,4 miljarder dollar, minst tio procent av all export. 

Anställda: 169 000 och 219 000 indirekt. Att jämföra med Thailand som har 38,3
miljoner besökare 2018 (190 000 svenskar) och Teneriffa fem miljoner.

Invånare: 21,3 miljoner

Folkgrupper (procent): singaleser 74,9, tamiler 15,4 procent, muslimska morer
9,2, övriga 0,5

Religioner (procent): buddism 70,2, hinduism 12,6, kristendom 9,7, islam 9,7

Statsskick: Demokratisk republik

President: Gotabaya Rajapaksa (vald november 2019)

Parlament: 225 ledamöter

Sri Lanka hette till 1972 Ceylon.
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