
Maldiverna: 

Hotat paradis sOker 
ny vag fOr f ramtiden 
Tidlg morgon, latt dis och blatt 
till kristallgront vatten sa langt 
ogat kan na. Planet fran Zurich 
sjunker langsamt ner mot denna 
till synes oandliga havsyta tills 
vl ser den lllla smala on som ut
gor Males flygplats och vi landar 
mjukt. 

Detar alldeles tomt utan for den Iaga vi
ta stationsbyggnaden och mjuk fuktig 

varme omsluter oss nar vi vandrar over 
plattan. 

InresebJanketterna iir snabbt avkJarade 
och vi ar ute i ankomsthallen med racier av 
skyltar over sma bas for de olika turistho
tellen som har plockar upp sina gaster for 

I 

vidare batfard till ett e llcr annat av de bor
tat 80 sma ohotell som Jigger utspridda i 
den maJdiviska ovarlden. Sma koralloar ut
spridda i arton atoller. 

Bo1jar paradiset har? 

Mini-Manhattan 
- Valkomna! Dar Jigger Male, sager den 
unge Shanmugam som kommit fran vllrt 
hotell for att mota oss. Liksom 30 OOO and
ra ar han giistarbctare pa Maldiverna med 
en oviss framtid , och en som drommer om 
att spara ihop pengar tillrackligt for en pi
lotutbildning. 

Han pekar och vi scr tvarsover det 
kristallbJagrona vattnet huvudstaden Male 
resa sig som ett litet mini-Manhattan med 
sina a llt tler 7-8-vllningshus i enda stort 

gytter. Flitjan <lit ligger fortojd femtio me
ter bort vid en lang kaj. 

Vi ser rcdan batar i alla de former fran 
stora liingsmala trablltar som paminner om 
vikingaskepp med en hog stav utskuren i 
tra till hypermodcrna plastmotorbiitar i al
la storlekar. Farden over till stadson tar ha
ra tio minuter. 

Fasaden av kontor, banker och reseby
rl\kontor ar prydlig. Lite Iangre bort tornar 
regeringsbyggnader upp sig . Langs kajen 
annu fler batar och ml\nga av dem stora 
lyxyachter. 

Varenda kvadratmeter bebyggd 
Vi vandrar genom gator och grander. Ingen 
trangsel. Det ar rent och snyggt och inte 
mycket folk, men i stort sett varenda kvad-
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Huvudstaden Male, en enda tiiffbebyggd 6 pa 1,5 kvadratki/0111eter och e11 befolkning pa 70 OOO personer. En char111ig och vacker stad, s(i 

4 SYDASIEN 2/02 



Jdylliska strmulb1111galower p<i rad, anlagdafor aft ge t11ristema den paradisupplevelse de betalarfor. Hiir p<i Vadoo Beach Resort i 
sodra Male-atol/e11. FOTO:LARS EKLUND 

ratmeter ar bebyggd och gatorna ar smala. 
Trots det finns det ganska manga bilar och 
motorcyklar som lirkar sig fram overal!t. 
Det kan inte vara manga kilometer som 
dessa fordon kan rora sig over fOr on ar in
te stor, bara ea 1,5 kvadratkilometer. 

a1111or/1111da al/a a11dra stiider i Sydasien. 
FOTO: ST A FF AN LINDBERG 
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Har finns allt att kopa - kJader och un
derklader, elektronik och prylar fran hela 
varlden. Har ser man ingen fattig. Husen ar 
nymalade i olika pastellfarger och trad ar 
planterade Jiings de vindlande gatorna. 

Blandningen av folk ar njutbar: Unga 
och gamla, kvinnor och man i modema klii
der, en och annan sJOja men ocksa manga 
yngre kvinnor i jeans och troja. Stans be
folkni ng uppgar till ungefiir 70 OOO inva
nare. 

Inte manga turister. Inte manga kafeer 
och serveringar for dem. Bara ett fatal 
ganska exklusiva lyxhotell. Det ar alltsa 
maldivier som lever i delta till syncs mo
derna viilstand. Hur ar delta mojligt? 

Hogklassturlsm pa avskllda oar 
Det ekonomiska viilstandet i Male bygger 
pa en turistsatsning som nog ar ganska unik 
fOr ett helt land. Bara 200 av de 1 200 sma 
oarna ar bebodda. Pa 80 av de andra, obe
bodda oarna har man under de sista 30 aren 
H'ltit privata entreprenarer bygga mer eller 
m.indre exklusiva hotel! i bungalowstil-ett 
hotell for vaije liten o. 

400 OOO turister har det blivit per ar un
der de sista aren, med undantag for tiden 
efter terroristattackerna i Amerika den 11 
september 200 I, efter vilka tillstromningen 
faktiskt har halverats. 400 OOO pa en be
folkning pa knappt 300 OOO! Dar ligger 
Thailand i ta mcd sina atta miljoner turister 
pa 60 miljoner invanare. Lagg dartill all 
maldivierna i stort sett slipper att ens se 
dessa turister. 

- Det ar de rika turisterna som slutat 
komma, sager forestandaren for Vadoo 
Island Resort, dykparadis pa en liten o i 
sodra Male-atollen, som vi besoker over 
dagen. De andra, charterturisterna i den 
mer overkomliga prisklassen fortsatter att 
komma som vanligt, sager han, och pekar 

pa en grupp japanska ungdomar som star 
nere pa bryggan och tar pa sig de svarta 
groddrakterna for dykning i korallrevet 
strax utanfor on. 

Allt ar importerat 
Det betyder all turismen bestar av helt av
skilda enklaver i det maldiviska samhiillet. 
Nastan allt importeras, byggnadsmaterial 
till de exklusiva hotellrummen, bungalo
werna pa palar ovan vattnet, barerna och 
matsalarna, alla elektriska apparater- fran 
TV till frysanlaggningar, maten som ser
veras. Och detsamma galler spriten som 
serveras har pa turistanlaggningarna, trots 
att det annars rader totalforbud mot sprit
drycker i saval Male som resten av detta 
strikt islamiska osamhalle. Jmporten sker 
fran hela varlden. 

Till och med personalen ar importerad: 
fran hotelldirektorer och tekniker fran vast, 
over dykliirarna fran Japan ned till servi!O
rer fran Sri Lanka och Jndien. For att inte 
tala om dricksvattnet: for all inte forstora 
<let naturliga grundvattnet - mest regnvat
ten som samlas i grottor och ihaligheter, sa 
maste vaije hotell ha avsaltningsaggregat 
for att framstalla sitt eget dricksvallen fran 
havsvattnet. 

TV:n farllgare an turism? 
- Vi har skapat en turism har pa Mal
diverna som ar ekologiskt hall bar och som 
inte later vart folk paverkas alltfor mycket 
av vasterlandsk livsstil , sager en hogre 
tjansteman i utbildningsministeriet som vi 
triiffar for att diskutera forsknings- och un
dervisningsutbyte meet. 

- For 30 ar sedan var det ingen som 
trodde att vi kunde kJara det, men <let har vi 
faktiskt och det fungerar, tillagger han. 
Och iinda har lokalbefolkningen inte kom-
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FORTS. 

mit att markant paverkas av detta. TV har 
nog haft ett bctydligt s!Orre inflytande pa 
folks nuvarandc livsstil an turismen. 

Delta giiller fOrmodligen ocksa pavcr
kan pa naturen. Hittills verkar denna viilre
gisserade turism ha skonat miljon, inte ha
ra det omtaliga gnmdvaltnet utan ocksa ko
rallreven och fiskebestandet. 

For vaije hotell och o ftnns exakta fore
skri fter om var turisterna Far ga, simma och 
dyka. Jnget skrap tycks kanta oarna, inga 
rev verkar skadade. I sanning, man forund
ras om delta verk I igen iir fat let for dessa 80 
turisthotell med sina 400 OOO besokare per 
ar. 

Det andra Maldiverna 
Ekologiskt hallbar turism och ekonomiskt 
viilstand i huvudstaden Male! Vi vet att 
delta inte iir hela sanningen om Maldiver
na. Det stora flertalet invanarc lever i smfi 
osamhiillen med fiske och koralljordbruk 
som inkomstkiilla och en betydligt enklare 
levnadsnivi't. I all FN-statistik iir landet 
fortfarandc betecknat som ett av varldens 
faltigaste lander. Alla de stora internatio
nella bistftndsorganisationerna har kontor i 
Male och man fi\r hoppas alt de bedriver 
verksamhet ocksa utanfor huvudstaden. 
Men hur stftr de t till med verklig utveckling 
for folkflertalct? 

Kan turismcn utvecklas anrm mer i sam
ma banor som hittills efter terrorattackerna 
i USA den 11 september i fjol? Finns dct sa 
manga rika viistcrliinningar och japaner alt 
denna turiststrom kan oka? Kan fisket eftcr 
tonfisk, som tillsammans med turismen ut
g6r Jandets ekonomiska ryggrad, med till 
horande konservindustri utvccklas iinnu 
mer till en hallbar industri med ordentliga 
inkomstcr aven for de sma hantverksfis
karna i ovarlden? 

I Male drommer tjanstemiinnen nu om 
att ta steget over till massturism, med den 
indiska medelklassen for ogonen. Miljoner 
kopstarka indier kunde viii lockas hit till en 
frihamn med billiga varor fran hela varl
den. Turisterna skulle kanske kunna tillatas 
lifta runt j oviirlden, iiven de bebodda oar
na, och bo pa sma pensionat och hotel!. 

Men hur reagerar delta till synes enkla 
och fria muslimska smnhalle pa allt de t nya 
som iinda tranger in inte bara i staden Male 
utan ocksa ut pa oarna, med T V, Internet
cafeer och nya konsumtionsvanor? 

Paverkades av 11 september 
Med nastan 100 procent Hiskunnighet ar 
ocksa folk oppna for hela varldspolitikcn 
och den allrniinna utveckling som iir pa 
gang i Asien. Man ar ylterst mcdveten om 
den forandrade situation som 11 september 
och Afghanistan-k.riget medfort, och det 
hors roster om att det krig mot terror som 
USA deklarerat egentligen ar e tt krig mot 
islam, som darmed ocksa drabbar Maldi
verna. 

Och liven om officiella fore tradare for 
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T11ris111e11 spelar en avgorande roll for Maldivema. \lti/ko11111mule p/akat 111iiterpaflyg
p/atso11 varifd111 turistema skeppas vidare till andra oar. mm: 1.AKs EKJ.ui<o 

landet garna framhaller den liberala tolk
ning av islam som alltid ratt i landet, dar 
kvinnor traditionellt aldrig haft s!Oja, sa 
finns de t nu krafter i samhiillet som mot
siitter sig den uppluckring av traditionella 
viirden som man anser vara pa gang och till 
och med vi ii ha bort den utliindska turis
men. 

Instinclare i veckotidningen Monday 
Times efterlyser en okad roll for islam, och 
allt fler unga kvinnor valjer att satta pa sig 
huvudduk, dartill kanske inspirerade av 
samma trend som i Malaysia - ett land som 
spelar stor roll for den re ligiosa utveck
lingen i Maldiverna, och som stall bakom 
bygget av det viildiga Islamic Centre mitt i 
huvudstaclen. 

Satsning pa frihandel 
Man kan ocksa bekymrat sttilla sig fragan 
hur clet kommer all ga for ekonomin och 
sysselsiittningen niir den tredjedel av be
folkningen som i dag befinner sig i skolal
dern kommer ut pa arbetsmarknaden. 
Kommer det da att finnas jobb At dem eller 
hamnar de i arbets!Oshet? 

Det ar en fraga som ministeriet for 
mtinskliga resurser, arbete och syselsatt
ning arbetar med. Ansvarige ministern AK 
Kamaludeen, en av de mest kompetenta 
medlemmarna av Maldivernas regering, 
tror sig ha svaret: 

- Vi ska fortsatta salsa stort pa turismen 
och tonfisk-fisket, men vi maste komplet
tera med att forvand la Male till ett centrum 
for fraktgodshantering och frihandel, som 
meclfor att Male blir en attrakti v destina
tion for kopstarka indiska och Iankesiska 
turister som i dag reser till exempelvis 

Singapore for all handla. 
Mcd silt strategiska liige i Jndiska 

Oceanen skulle Maldiverna kunna bli ell 
idealiskt resmal for folk fran exernpelvis 
Mumbai, turister som inte iir intresserade 
av att sol a och dyka pa obebodda oar i atol
lerna men som mer an garna skulle aka till 
Male och handla. For att komma dithan 
kravs clock valdiga investeringar i infra
struktur och en rejal utbyggnad av hamn
kapaciteten, vi lket gor att det ar svart att tro 
att projektet kan forverkligas snarl. 

Kamalucleen fOresJar ocksa att framvax
ten av lokal smaindustri i kooperativ regi 
ska framjas ute pa oarna, smaindustrier 
som bygger pa lokalt hantverk och lokala 
forutsiittningar. 

Ett annat mera bryskt siitt att oka syssel
siittningen for den maldiviska befolkning
en, som pa allvar diskuteras, iir att ta over 
jobben fran de i rnnt ta! 25 OOO gastarbetar
na, som framfor allt kommer fran lndien 
och Sri Lanka. 

Fragan ar dock hur manga av dessa jobb 
som verkligen kan tas over, med tankc pa 
all det finns ytterst ra hogt utbilclade mal
divier for att ta over jobben som experter 
samtidigt som det inte alls ar sakert att folk 
accepterar att ta de li\gkvalificerade och 
lagav!Onade servicejobben i ett Hige nar 
kostnadsliiget i huvudstaden Male ligger pa 
svensk niva- en liigenhet i ett nybyggt hy
reshus kostar 4 000-6 OOO kronor i mftna
den, och parkeringstillstfind for att fi\ par
kera sin bi t pa gatan (ytterst fa har garage) 
kostar 500 kronor i manaden! 

Lars Eklund 
Staffan Lindberg 
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