คูมือแนวทางการฟนฟูอยางครอบคลุม โดย องคการการทองเที่ยวโลก
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากโควิด - ๑๙
“ฉบับที่ ๑: ผูพิการ”

----------------------------การตอบสนองความตองการของผูพิการและผูสูงอายุ อยางครอบคลุม

ผูพิการและผูสูงอายุ เปนกลุมบุคคลที่ไดรับผลกระทบอยางหนักจาก COVID-๑๙ หลายคนในกลุมดังกลาว
ไมสามารถเขาถึงขอมูลสื่อสารสาธารณะดานสุขภาพและขอมูลที่เปนปจจุบันเกี่ยวกับการเดินทาง รวมทั้งขอมูล
พื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว
ลูกคากลุมนี้มักประสบอุปสรรคตาง ๆ ที่หลากหลาย อันเนื่องมาจากแนวคิดการออกแบบสภาพแวดลอมและ
บริการที่มิไดคำนึงถึงพวกเขา ซึ่งเปนกลุมบุคคลที่มีขอจำกัดแตกตางกันไป รวมทั้งแตกตางจากลูกคากลุมอื่นดวย
การใหการดูแลเรื่องการเขาถึงแหลงทองเที่ยว ไมถือเปนการเลือกปฏิบัติเฉพาะสำหรับผูพิการ แตจะเปนจุดเปลี่ยน
ที่จะสงเสริมใหผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวตอสูกับผลกระทบของโควิด – ๑๙ ไดเปนอยางดี
นักทองเที่ยวทุกคนจะรูสึกดีที่มีการใหความสำคัญกับการดูแลการเขาถึงแหลงทองเที่ยวและมาตรการดาน
ความปลอดภัย เนื่องจากขอจำกัดทางรางกายของคนเราอาจแปรเปลี่ยนไปตามภาวะสุขภาพในแตละขณะ ไมวาจะ
เปนความเจ็บไขไดปวยชั่วครั้งชั่วคราว หรือถาวร ความสูงอายุ และปจจัยที่คาดเดาไมไดอื่น ๆ อีกมาก
แหลงทองเที่ยวและผูประกอบการ ควรใหความสำคัญกลุมนักทองเที่ยวผูพิการ ผูสูงอายุ ตลอดจนนักทองเที่ยว
ที่มากับครอบครัวและมีเด็กเล็กรวมคณะ ในฐานะลูกคาเปาหมายกลุมสำคัญ ที่จะนำมาซึ่งรายไดเพื่อสงเสริม
ใหธุรกิจในภาคการทองเที่ยวกลับมาคึกคักไดอีกครั้ง
ขอแนะนำ
ความชวยเหลือที่ควรมีแกนักทองเที่ยวกลุมผูพิการ ในชวงที่ยังมีการแพรระบาดของโควิด – ๑๙
• ชวยเหลือใหนักทองเที่ยวกลุมผูพิการเดินทางกลับประเทศไดโดยไมลาชา โดยประเด็นความสะดวก
ในการเขาถึง (Accessibility) เปนเรื่องสำคัญโดยเฉพาะระหวางการเดินทางกลับประเทศ เชน การคมนาคม
ที่สะดวก การกำหนดเสนทาง ขอมูลการเดินทาง และการสื่อสาร ทั้งนี้ การละเลยความสะดวกในการเขาถึง
อาจสงผลตอความปลอดภัยในการเดินทางได
• ชวยเหลืออำนวยความสะดวกดานที่พักที่เหมาะสมกับนักทองเที่ยวกลุมผูพิการ โดยใหความชวยเหลือ
ที่เฉพาะเจาะจงตามความตองการของนักทองเที่ยวที่ยังติดคางอยูในแหลงทองเที่ยว ที่อาจตองครอบคลุมถึงผูดูแล
ที่รวมเดินทางกั บนั ก ท องเที ่ ยวกลุ  ม ผู  พิ ก ารดังกลาว ซึ่งอาจตองอาศัยงบประมาณและการวางแผนที่ดีจ าก
ภาครั ฐ ด ว ย ทั ้ ง นี ้ การให ค วามสำคั ญ กั บ การเข า ถึ ง (Accessibility) นั บ เป น มิ ต ิ ด  า น “ความเท า เที ย มกั น ”
หาใช “การเลือกปฏิบัติโดยใหสิทธิพิเศษ”

๒
• สงเสริ มการมี ส วนรวมของภาคสวนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว โดยให ห นวยงานที่เกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวทุกระดับควรรวมมือกับหนวยงานสงเสริมผูพิการ เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
ขอจำกัดและความตองการความชวยเหลือของผูพิการประเภทตาง ๆ ตั้งแตตนน้ำ อันไดแก การออกแบบ
การเขาถึงเพื่ออำนวยความสะดวกนักทองเที่ยวกลุมผูพิการ
การปรับแนวปฏิบัติใหสอดคลองกับความตองการที่แตกตางกัน
• ปรับแนวปฏิบัติดานสุขอนามัย หลีกเลี่ยงการใชแนวปฏิบัติเดียวกับนักทองเที่ยวทุกคน เพราะใน
ความเป น จริ ง นั ก ท อ งเที ่ ย วแต ล ะกลุ  ม ก็ ม ี ข  อ จำกั ด ที ่ แ ตกต า งกั น ซึ ่ ง อาจส ง ผลต อ การกำหนดแนวปฏิ บ ั ติ
ดานสุขอนามัย เชน การกำหนดระยะหางทางกายภาพ การกำหนดและการแสดงปายขอมูลและขอหามตาง ๆ
สุขภัณฑและเครื่องใชไมสอย ทั้งนี้ เพื่อเอื้อใหนักทองเที่ยวทุกคนเกิดความสะดวกสบายและปลอดภัย
• ใหความสำคัญกับการเขาถึงได (Accessibility) ในทุกขั้นตอนตลอดสายหวงโซคุณคาในอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว ซึ่งผูใหบริการขนสงจำเปนตองจัดใหมีพนักงานใหความชวยเหลือและสิ่งอำนวยความสะดวก
แกนักทองเที่ยวกลุมผูพิการ ตลอดชวงการแพรระบาดของโควิด – ๑๙ ทั้งนี้ มาตรการอำนวยความสะดวกตองมี
ทั่วถึง ทั้งในสถานที่พัก สถานที่ทองเที่ยวและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม เนื่องจากแมในชวงการแพรระบาด
ของโควิด – ๑๙ กลุมผูพิการก็ยังตองการเดินทางทองเที่ยว
นโยบายที่มีความครอบคลุม สำหรับการทองเที่ยวชวงหลังการแพรระบาดของโควิด – ๑๙
• รวบรวมข อ มู ล เกี ่ ย วกั บ การท อ งเที ่ ย วที่ ท ุ ก คนเข า ถึ ง ได โดยการตั ด สิ น ใจเกี ่ ย วกั บ อนาคตของ
การพัฒนาการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับการเขาถึงได ควรตั้งอยูบนพื้นฐานขอมูลที่เฉพาะเจาะจงและเทียบเคียงได
โดยขอมูลควรประกอบดวย ขอมูลพื้นฐาน พฤติกรรม รูปแบบการใชจาย ของนักทองเที่ยวกลุมผูพิการและ
ครอบครัว ตลอดจนเจาหนาที่ผ ูใ หการชวยเหลือนักทองเที่ยวกลุมดังกลาว การรวบรวมขอมูลที่ม ีคุ ณ ภาพ
จากแหลงขอมูลทั่วโลกจะทำใหการสงเสริมการทองเที่ยวสำหรับทุกผูคน (Tourism for All) สำเร็จผลเปนรูปธรรม
ไดดียิ่งขึ้น
• ปรับนโยบายและกลยุทธการสงเสริมการเขาถึงได โดยผูเกี่ยวของควรใหความสำคัญกับการสื่อสาร
การใหความสำคัญกับการเขาถึงได ในทุกสวนของการสงเสริมการทองเที่ยว เชน การสงเสริมตลาด การพัฒนา
บุคลากร และผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว ทั้งนี้ ควรใหความสำคัญกับกลุมเปาหมายนักทองเที่ยวผูพิการ
ในฐานะตลาดหลัก มิใชตลาดเฉพาะ
การผนวกเรื่องการเขาถึงไดไวในการวางแผนธุรกิจ
• ชูประเด็นการเขาถึงได เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ใหธุรกิจทองเที่ยวสามารถไดรับประโยชน
จากการเพิ่มความสามารถในการแขงขัน ดวยการออกแบบบริการการทองเที่ยวใหสนองความตองการและ
ความชื่นชอบของนักทองเที่ยวกลุมผูพิการใหดียิ่งขึ้น ธุรกิจทองเที่ยวจะสามารถรับมือกับสถานการณโควิด – ๑๙
ไดดีขึ้นดวยการสนอบความตองการที่หลากหลายของกลุมลูกคากลุม ตาง ๆ เพื่อใหอุตสาหกรรมทองเที่ยว
เกิดความยั่งยืน

๓
• ปรั บ ปรุ ง การให บ ริ ก ารลู ก ค า ซึ ่ ง บุ ค ลากรในภาคบริ ก ารท อ งเที ่ ย วมั ก ขาดการฝ ก อบรมเกี ่ ย วกั บ
การใหบริการจัดเลี้ยงนักทองเที่ยวกลุมผูพิการ จึงไมมั่นใจวาจะปฏิบัติงานอยางไรจึงเหมาะสม การวางแผน
อยางเหมาะสมดวยความเอาใจใสจะสามารถชวยใหผูพิการสามารถรวมกิจกรรมที่มักถูกมองวาไมเหมาะกับผูพิการ
ได เชน การทองเที่ยวแนวผจญภัย หรือการเที่ยวชมแหลงทองเที่ยวทางโบราณคดี) ซึ่งการแพรระบาดของ
โควิด – ๑๙ ไดเปดโอกาสใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวคำนึงถึงการทองเที่ยวสำหรับทุกผูคน (Tourism for All) ไดดี
ยิ่งขึ้น
• สงเสริมการใหขอแนะนำบริการจากนักทองเที่ยว โดยขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ ที่ไดรับจาก
นักทองเที่ยว ควรนำมาใชประกอบการพัฒนาการใหบริการ สวนกลุมลูกคาที่อยูระหวางการหาขอมูลประกอบ
การตัดสินใจเดินทางทองเที ่ ยวก็ค วรสามารถเขาถึงขอมูลที่ถูกตอง ทันสมัย ปราศจากอคติ และเชื่อถือได
อยางมั่นใจ ขอเสนอแนะและบทวิจารณของผูเยี่ยมชมควรใชเพื่อการปรับปรุงเพิ่มเติม ผูมีโอกาสเปนลูกคา
ควรเขาถึงไดขอมูลที่ถูกตองและตรงเวลา ซึ่งจะตองมีวัตถุประสงคและเชื่อถือได นักเดินทางสามารถตัดสินใจ
เดินทางดวยความมั่นใจ ขอความเชน “สถานที่ทองเที่ยวของเรา เขาถึงได ๑๐๐%” ทำใหเขาใจผิดและผิดหวัง
ไดเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้ขอความโฆษณาที่กำกวม เชน “ทุกคนสามารถเดินทางมาทองเที่ยว และรวมกิจกรรม
ทั้งหมดของเรา” อาจสรางความเขาใจที่คลาดเคลื่อนและทำใหผูสนใจไมมั่นใจที่จะเดินทางมาทองเที่ยวได
• นำมาตรฐานสากลมาใช โดยนั ก ทองเที่ยวกลุม ผู พิก ารตอ งการความสะดวกสบายในการเดิ น ทาง
ทองเที่ยวไปในทุ กหนแห ง ดั งนั ้น การนำมาตรฐานสากลมาใช จ ึงสรา งความมั่นใจแกผ ู เดินทางว าจะได รั บ
ความสะดวกอยางนอยในระดับมาตรฐาน นอกจากนี้มาตรฐานดังกลาวยังชวยแกปญหาความไมแ นใ จหรือ
ความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติเพื่อเอื้อตอการเขาถึงไดของนักทองเที่ยวกลุมผูพิการตองการไดเปนอยางดีอีกดวย
การขยายความครอบคลุมของการฝกอบอรมวิชาชีพ และกลุมคนที่ไดรับการจางงาน
• ขยายการฝกอบรมวิชาชีพใหครอบคลุมเรื่องความปลอดภัย ซึ่งพนักงานผูใหบริการในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวจำเปนตองไดรับการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับมาตรการทางดานสุขภาพ ความปลอดภัย และสุขอนามัย
เพื่อสรางความมั่นใจแกลูกคา และการมีทัศนคติที่เหมาะสมก็ยังสามารถชวยใหลูกคารูสึกสบายและปลอดภัย ไมวา
ตนจะมีขอจำกัดดานความพิการดานใดก็ตาม
• จางงานให ค รอบคลุ ม ทุ ก กลุ  ม แรงงาน ทั้งนี้ การจางงานในภาคการท องเที ่ย วควรยึดหลัก โอกาส
ที่เทาเทียมกัน การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน การออกแบบงาน และการมอบหมายงานใหตรงความรูทักษะ
ความสามารถของผู  ป ฏิ บ ั ต ิ สามารถช ว ยใหท ุก คนหางานทำได ยกตั ว อย า ง การทำงานโดยไม ต  อ งเดิน ทาง
มาเขาออฟฟศ (Teleworking) ก็เปนทางเลือกหนึ่งที่เอื้อตอผูที่ไมสะดวกเดินทาง ชวยใหพนักงานพึ่งพาตัวเองได
และสงผลไปสูการบริการลูกคาที่ดีขึ้น

๔
การนำเทคโนโลยีใหมและนวัตกรรมทางสังคม มาชวยปรับปรุงการเขาถึงได
• ใชเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อเปนตัวชวยใหการเดินทางใหงายขึ้นสำหรับทุกคน เชน การเลือกใชรูปแบบ
สื่อที่เหมาะสม (อาทิ การพิมพอักษรตัวใหญ อานงาย ใชภาษางาย ๆ มีคำบรรยายหลายภาษา มีการใชคำบรรยาย
เสียง หรือแมแตอักษรเบรลล) การแปลสื่อเพื่อใหสามารถสื่อสารในหลายภาษาก็จะเปนประโยชนอยางมาก
• การสราง ฟนคืน การทองเที่ยวที่ดีกวาเดิม “Build Back Better Tourism” โดยในปจจุบัน ถือเปนเวลา
ที่ตองรับเอาแนวทางการทองเที่ยวที่ครอบคลุม เพื่อสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน ดวยการพัฒนาแนวทางแกไข
ปญหาการเขาถึงไดอยางยั่งยืน การทองเที่ยวสำหรับทุกผูคน (Tourism for All) สามารถนำมาซึ่งประโยชน
มากมายแกผูมาเยือนและคนในทองถิ่นชุมชน เพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน
ขอมูลและสถิติที่นาสนใจเกี่ยวกับนักทองเที่ยวกลุมผูพิการ
• ประชากรโลกราว ๑ พันลานคน เปนผูมีความพิการอยางนอยอยางใดอยางหนึ่ง (คิดเปนสัดสวน
ประมาณ ๑๕% ของประชากรโลก)
• ภายในป พ.ศ. ๒๕๙๓ ประชากรโลก ๑ ใน ๖ คนจะเปนผูมีอายุสูงกวา ๖๕ ป (ในยุโรปและอเมริกาเหนือ
ประชากร ๑ ใน ๔ จะเปนผูมีอายุสูงกวา ๖๕ ป)
• มากกวา ๔๖ % ของผูสูงอายุ (คือ อายุมากกวา ๖๐ ป) เปนผูมีความพิการ
• ผูสูงอายุมากกวา ๒๕๐ ลานคน ประสบความพิการ ตั้งแตระดับปานกลาง จนไปถึงระดับรุนแรง
• นักทองเที่ยวผูมีความพิการ มักเดินทางพรอมผูดูแลจำนวน ๒ ถึง ๓ คน
• ในสหภาพยุโรป (EU) กลุมนักทองเที่ยวผูมีความพิการมีจำนวนมากกวา ๘๐ ลานคน (หากนับรวมผูดแู ล
ที่มักรวมเดินทางไปทองเที่ยวกับผูพิการดวย ก็นับไดวาเปนกลุมตลาดการทองเที่ยวที่มีจำนวนสูงถึง ๑๓๐ ลาน)
• ๗๐% ของผูพิการในสหภาพยุโรป มีความสามารถทางการเงินและมีรางกายแข็งแรงพอที่จะทองเที่ยวได
• ในเอเชียและแปซิฟก ตลาดการทองเที่ยวสำหรับผูพิการ มีขนาดใหญถึง ๖๙๐ ลานคน และในละติน
อเมริกาและแคริบเบียน มีขนาด ๘๕ ลานคน
--------------------------
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คูมือแนวทางการฟนฟูอยางครอบคลุม โดย องคการการทองเที่ยวโลก
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากโควิด - ๑๙
“ฉบับที่ ๒ : การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”

----------------------------การตอบสนองอยางครอบคลุม เพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในยามที่วิกฤตโควิด – ๑๙ ยังคงดำเนินไป แหลงทองเที่ยวตาง ๆ ทั่วโลก ทยอยกันเปดและปดอยางตอเนื่อง
การท อ งเที ่ ยวและภาคส ว นที ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ ด า นวั ฒ นธรรมตอ งปรั บตั ว รับ กั บ สถานการณ ท ี ่ เ ปลี ่ย นแปลงไป
อยางรวดเร็ว การชะงักงันของการทองเที่ยวโลกกอใหเกิดโอกาสใหเราหันหลังไปจากการดำเนินการที่ไมกอใหเกิด
ความยั่งยืน ไปสูการสงเสริมการทองเที่ยวที่สามารถปรับตัวรับปญหา ฟนตัวเร็ว ครอบคลุม และใชทรัพยากร
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ ้ น ซึ ่ ง ล ว นมี ส  ว นสนั บ สนุ น การบรรลุ เ ป า หมายการพั ฒนาที ่ย ั ่ง ยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs)
ในบริบทของปสากลแหงเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ๒๐๒๑ (International Year of Creative
Economy for Sustainable Development ๒๐๒) การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีบทบาทสำคัญในการสงเสริม
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิ จที่ ยั่ งยืนและครอบคลุม กอใหเกิดนวัตกรรม สรางสรรคประโยชน และสราง
ความเขมแข็งแกคนทั้งมวล
ขอแนะนำ
การประสานพลังกันวันนี้ เพื่อความเขมแข็งของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวันพรุงนี้
• แลกเปลี่ยนประสบการณและแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อปรับปรุงการรับมือและการฟนตัว โดยการทองเที่ยว
และวัฒนธรรมตางเผชิญความทาทายที่คลายคลึงกันในการปรับตัวรับมือกับขอกำหนดการเดินทางใหม ซึ่งเปน
ผลสืบเนื่องมาจากสถานการณโควิด – ๑๙ เชน การกำหนดใหมีการเวนระยะหางทางสังคม การปรับแปลงสถานที่
ใหบริการ และการเปลี่ยนผานทางดิจิทัล ความรวมมือกันอยางใกลชิดยิ่งขึ้นระหวางภาคการทองเที่ยว กับ
ภาควัฒนธรรมจะมีสวนเกื้อหนุน ทั้งผลและแนวทางการดำเนินการใหสอดคลองกับขอกำหนดการเดินทางใหม
ดังกลาว เพื่อฟนคืนความมั่นใจของนักเดินทาง
• สรางโครงสรางการดำเนินงานแบบมีสวนรวม โดยการรวมกลุมศิลปน ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับ
ดานวัฒนธรรม ชุมชนทองถิ่น ภาคเอกชน และผูแทนแหลงทองเที่ยว ใหสามารถตกลงและรวมดำเนินการ
ตามวิสัยทัศนตอสถานที่ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน การเสริมสรางระดับ
ความรวมมือที่แนบแนนยิ่งขึ้นเปนสิ่งจำเปน ในการยกระดับและสรางความเขมแข็งของการสรางเครือขาย
ความรวมมือนานาชาติที่จะสามารถเกื้อหนุนกระบวนการสรางโครงสรางการดำเนินงานแบบมีสวนรวม ดังกลาว
• แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางเปดเผยเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ
ทำความเขาใจวาแหลงทองเที่ยวและภาคสวนที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมควรมีบทบาทที่เหมาะสมในสังคมอยางไร
ซึ่งที่ผานมาพบวา แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสามารถมีผลกระทบทางอารมณอยางลึกซึ้งตองผูคนจำนวนมาก
ในยุคปจจุบัน ที่โหยหาขอมูลตางวัฒนธรรม ความเปนธรรมทางสังคม และการบริโภคอยางมีความรับผิดชอบ

๖
การสนับสนุนใหวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของการทองเที่ยว
• สงเสริมบทบาทของวัฒนธรรมในสถานที่ทองเที่ยว ผลิตภัณฑและการไดรับประสบการณดานวัฒนธรรม
ถือเปนจุดแข็งของการสรางยุทธศาสตรการตลาดสงเสริมแหลงทองเที่ยว
• สรางสรรคแรงบันดาลใจแกนักเดินทางใหกลับออกไปสำรวจวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสรางสรรค
ในทองถิ่นของตน สรางประสบการณใหม ๆ ในการทองเที่ยวดวยวัฒนธรรมทองถิ่น โดยยุทธศาสตรการทองเที่ยว
สามารถพุงเปาไปที่ตลาดนักทองเที่ยวภายในประเทศดวยการเชื่อมโยงวัฒนธรรมและมรดกภายในประเทศเอง
และดวยการจำแนกกลุมนักทองเที่ยวตามความสนใจดานวัฒนธรรม หลีกเลี่ยงการพึ่งพิงตลาดนักทองเที่ยว
ตางชาติมากเกินไป จะชวยแผวทางไปสูการฟนฟูการทองเที่ยวที่ยั่งยืนได
การสรางความเขมแข็งในการฟนฟูประสบการณในเมืองและชนบท
• อุ ป ถั ม ภ ก ารท อ งเที ่ ย วในเมื อ งผ า นการท อ งเที ่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม ใช ค วามคิ ด สร า งสรรค ร  ว มกั บ
ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมเพื ่ อ ส ง เสริ ม การประกอบการและนวั ต กรรมในแหล ง ท อ งเที ่ ย วในเมื อ ง
สรางแพลตฟอรมการลงทุนและการสนับสนุนทางการเงินเพื่อสรางพลังของเศรษฐกิจทองถิ่น และเพื่อนำกลุมผูมี
สวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมฟนฟูการทองเที่ยว โดยเฉพาะกลุมสตรี เยาวชน และกลุมเพศสภาพที่หลากหลาย
รวมทั้งกลุมผูอพยพ
• กระตุนความสนใจในการทองเที่ยวชนบท พัฒนาแหลงทองเที่ยวในพื้นที่เปดที่การเวนระยะหา ง
ทางกายภาพของนักทองเที่ยว และการบริหารจัดการการกระจายตัวของกลุมนักทองเที่ยวสามารถกระทำไดงาย
ดวยการสงเสริมการทองเที่ยวชนบทใหเปนที่สนใจของนักทองเที่ยว การสงเสริมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่น
จะดึงดูดนักทองเที่ยวหนาใหม ขยายขอบเขตการสรางผลประโยชนจากการทองเที่ยว และลดการยายถิ่นได
• สรางความเขมแข็งของความเชื่อมโยงระหวางเมืองกับชนบท ใหความสำคัญกับคุณคาและบทบาท
ของเมือง ในฐานะศูนยกลางการเชื่อมตอกับชนบท เพื่อสรางทางเลือกของการทองเที่ยวที่หลากหลาย อันจะสงผล
ใหเกิดความเกื้อหนุน การเสริมแรง และความรวมมือกันของเมืองและชนบทเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
การสรางความเขมแข็งของการทองเที่ยวและบุคลากรดานวัฒนธรรมดวยการเปลี่ยนผานทางดิจิทัล
• ฟนสรางกลับคืนสูสิ่งที่ดีกวาดวยโมเดลการจางงานที่เหมาะสม การฝกอบรมพัฒนาผูประกอบวิชาชีพ
ไดแก การปรับตัวใหสอดคลองกับเทคโนโลยีและการบริการลูกคาแบบใหม ๆ เหมาะกับมาตรการดานสาธารณสุข
ในยุคปจจุบัน พัฒนาการดังกลาวจะสงเสริมใหเกิดความมั่นคงของการจางงานและความสามารถของกำลังแรงงาน
ในการรับมือกับปญหาตาง ๆ
• สนับสนุนการเขาถึง และสรางความรูดานดิจิทัล ซึ่ง ๔๖ % ของประชากรโลกเขาไมถึงอินเทอรเน็ต
ในบางประเทศโครงสรางพื้นฐานยังไมเพียงพอสนับสนุนวัฒนธรรมดิจิทัล การพัฒนาทักษะดิจิทัลของสตรี เยาวชน
คนพื้นเมือง และคนชายขอบ เปนประเด็นเรงดวนที่ตองไดรับการสนใจ เนื่องเพราะเมื่อเวลาผานไป ประเทศจะยิ่ง
เผชิญปญหาชองวางความสามารถการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลของผูคนกลุมดังกลาวมากยิ่งขึ้น
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• ส ง เสริ ม สิ ท ธิ ข องผู  ร ั ง สรรค ว ั ฒ นธรรม โดยการเปลี ่ ย นผ า นทางดิ จ ิ ท ั ล แม จ ะสร า งโอกาสสำคั ญ
ตอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แตก็ทำใหเกิดความเสี่ยงตอการสรางปญหาดานความไมเทาเทียมกันและการสราง
มาตรฐานทางวัฒนธรรมไดเชนกัน การใหความสำคัญกับสิทธิทางสังคมของศิลปนหรือผูประกอบอาชีพทางดาน
วัฒนธรรมเปนหัวใจสำคัญของการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไดอยางหลากหลายและเปยมคุณคา
การอาศัยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแขงขันใหแกการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
• พัฒนาความสามารถด านการกระจาย และการส งเสริ ม การตลาดของสิ นค า การปรับเปลี่ ย นของ
เทคโนโลยีดิจิทัลตองการผูใชงานที่มีทักษะเชิงพาณิชย เพื่อชวยใหผูผลิต องคกร และธุรกิจสามารถนำเสนอ
ผลิตภัณฑและประสบการณในตลาดดิจิทัลได สตารทอัพ ผูรวมคา และผูมีสวนเกี่ยวของสามารถยกระดับ
ความสามารถในการแขงขันเพื่อนำประโยชนมาสูชุมชนทองถิ่นไดดียิ่งขึ้น
• การสรางความแข็งแกรงของพันธมิตร เทคโนโลยี และสื่อ สงเสริมความเปนหุนสวนผลประโยชน
ในระยะยาว อาจรวมถึ งการพั ฒ นาการท อ งเที่ ยวแบบเสมื อ นควบคู ไปสำหรับแหล งทอ งเที่ ย วที ่ม ีข อ จำกั ด
ในการเขาถึง การรวมมือกับสื่อตาง ๆ ในการนำเสนอแหลงทองเที่ยวใหเปนที่รูจัก หรือการพัฒนาแอพพลิเคชัน
เพื่อชวยเพิ่มความปลอดภัยของนักทองเที่ยว
• นำแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบอางอิงพื้นที่ในเชิงลึกมาใช ดวยการพัฒนา
การทองเที่ยวโดยอาศัยเอกลักษณทางวัฒนธรรมของพื้นที่ใหครอบคลุมทุกดาน อาทิ พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม
การทองเที่ยวเชิงอาหาร ลวดลายพื้นถิ่น ซึ่งจะเกี่ยวของกับผูมีสวนไดเสียหลากหลายกลุม เชน ศิลปนทองถิ่น
ชางฝมือ และชาวบาน รวมกันกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในทองถิ่นของตน
การอุปถัมภการทองเที่ยวชุมชนผานมรดกที่มีชีวิต
• ยกระดั บ ความตระหนั ก รู  ถ ึ ง บทบาทสำคั ญ ของชุ ม ชนและศิ ล ป น พื ้ น บ า นที ่ ม ี ต  อ ความยั ่ ง ยื น ของ
การพัฒนาการทองเที่ยว ใหความสำคัญกับกลุมผูมีสวนเกี่ยวของกลุมตาง ๆ อยางกวางขวาง ตั้งแตผูกำหนด
นโยบาย หนวยงานรัฐที่เกี่ยวขัองกับการพัฒนา ผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยว ผูประกอบการทองเที่ยว ตัวแทน
ทองเที่ยว และอื่น ๆ ในแวดวงการทองเที่ยว
• สงเสริมการดำเนินการเพื่อใหชุม ชนและผูค นในชุม ชนเปนกลุม หลักที่จะไดรับผลประโยชน และ
มีบทบาทนำในการบริหารจัดการการทองเที่ยว ซึ่งเหตุการณการแพรระบาดของโควิด – ๑๙ ถือเปนโอกาสหนึ่ง
ที่จะทำใหเกิดการฉุกคิดและทบทวนการดำเนินการที่ผานมา เพื่อเดินหนาพัฒนาการทองเที่ยวที่ครอบคลุมและ
ยั่งยืนยิ่งขึ้น บนพื้นฐานการใหความสำคัญกับมรดกทองถิ่น
• ริเริ่มพัฒนาการทองเที่ยวแบบมีชุมชนเปนศูนยกลาง ที่สามารถนำภาคสวนที่เกี่ยวของมารวมมือกัน
สรางความเขมแข็งของระบบดวยการสงผานวัฒนธรรมจากศิลปนที่ยังมีชีวิตอยูไปสูอนุชนรุนหลัง แสวงหาแนวทาง
การพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนโดยอาศัยมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตดังกลาว โดยยังคงความสามารถในการปกปกษรักษา
วิถีชุมชนและวัฒนธรรมดั้งเดิมใหคงไว
• นำชุมชนเขามามีบทบาทเกี่ยวของตั้งแตขั้นการวางแผนยุทธศาสตร และบริหารจัดการการทองเที่ยว

๘
อุปถัมภการฟนฟูการทองเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล
• จัดหาและเก็บขอมูลเพื่อวางแผนและตัดสินใจพัฒนาแผนการในอนาคต โดยไมทิ้งผูใดไวเบื้องหลัง
• ฟนฟูการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวล โดยแหลงทองเที่ยวตองใหความสำคัญกับการสนอง
ความตองการเฉพาะของนักทองเที่ยวกลุมตาง ๆ เชน กลุมผูพิการ กลุมผูสูงอายุ ซึ่งการพัฒนาการเขาถึงได
(Accessibility) จะเปนประโยชนตอคนทุกคน
การปกปกษรักษาธรรมชาติเปนหัวใจของการอนุรักษวัฒนธรรม
• ปกปองคุมครองมรดกทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ซึ่งเปนสวนสำคัญยิ่งตอความอยูรอดของวัฒนธรรมทองถิ่นในแหลงทองเที่ยว อาทิ ธรรมชาติที่เกี่ยวของกับ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนพื้นเมือง
• ใหความรูแกนักทองเที่ยวเกี่ยวกับการเคารพและใหเกียรติตอทั้งทรัพยสินทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
รวมทั้งพื้นที่อนุรักษที่นักทองเที่ยวเดินทางไปเยือน
--------------------------

๙

คูมือแนวทางการฟนฟูอยางครอบคลุม โดย องคการการทองเที่ยวโลก
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากโควิด - ๑๙
“ฉบับที่ ๓ : สตรีในภาคการทองเที่ยว”

----------------------------การตอบสนองอยางครอบคลุม เพื่อสตรีในภาคการทองเที่ยว

การจางงานสตรีในภาคการทองเที่ยวเปนสัดสวนมากกวาครึ่งหนึ่ง (๕๔ %) ของการแจงงานทั้งภาค และสตรีไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณโควิดรุนแรงและรวดเร็วกวาแรงงานชายในภาคการทองเที่ยว
สตรีที่ทำงานในภาคการทองเที่ยวมักกระจุกตัวในงานที่มีทักษะต่ำ หรือการจางงานนอกระบบ ทำใหมีโอกาสเขาถึง
การคุมครองทางสังคมต่ำกวา สงผลใหสตรีอยูในภาวะลอแหลมในชวงวิกฤตโควิด นอกจากนี้ ในครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยวสวนใหญ สตรีมักเปนผูรับผิดชอบการดำเนินชีวิตของครอบครัว จึงทำใหไดรับผลกระทบรุนแรงจากโควิด
เนื่องจากการมีรายไดและเงินออมลดลง
กลาวกวาง ๆ ไดวาสตรีไดรับการสนับสนุนจากสังคมและสถาบันตาง ๆ นอยกวาบุรุษ ดังนั้น จึงไดรับผลกระทบ
จากสถานการณโควิดมากกวาเชนกัน
การทองเที่ยวถือเปนภาคสวนที่มีศักยภาพในการสงเสริมอำนาจทางเศรษฐกิจของสตรีไดเปนอยางดีอยูแลว แตเรา
ยั ง สามารถยกระดั บ ศั ก ยภาพดั ง กล า วให ส ู ง ขึ ้ น ได อ ี ก ด ว ยการกำหนดนโยบายและยุ ท ธศาสตร ท ี ่ เ พี ย งพอ
และเหมาะสม เพื ่ อ พั ฒ นาความสามารถและภาวะผู  น ำของสตรี ใ นภาคการท อ งเที ่ ย ว การบรรลุ เ ป า หมาย
ความเทาเทียมกันและโอกาสระหวางบุคคลเพศตาง ๆ ในทุกระดับของภาคการทองเที่ยว จะบังเกิดประโยชน
ตอทุก คน เพราะจะเป นการสร างสั งคมและเศรษฐกิจที่ค ำนึ งถึงทุ กคน สงเสริม ความสามารถในการรั บ มื อ
กับสถานการณอันไมพึงประสงคทางเศรษฐกิจไดดียิ่งขึ้น
คูมือนี้จะใหขอแนะนำแกผูกำหนดนโยบายและมีอำนาจตัดสินใจเชิงนโยบาย ตลอดจนธุรกิจในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว ในการออกแบบมาตรการต าง ๆ ที่ส ามารถสนองประเด็ นด านเพศ ได อย างสอดคลอ งเหมาะสม
กับสภาวะการระบาดของโควิด – ๑๙

๑๐
ขอแนะนำ
การใหความชวยเหลือที่เพียงพอและตรงเปาหมายในชวงโควิด
• ไมทอดทิ้งแรงงานนอกระบบในภาคการทองเที่ยว การกำหนดมาตรการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ
จากโควิด ตองครอบคลุมถึงผูที่อยูนอกระบบการจางงานอยางเปนทางการดวย ซึ่งในกลุมนี้ จำนวนมากเปน
แรงงานสตรี การใชมาตรการดังกลาวจะมีสวนชวยลดความเหลื่อมล้ำและการขาดการไดรับการคุมกันทางสังคม
ของสตรี ซึ่งเปนสาเหตุแตแรกที่ทำใหสตรีจำนวนมากตองทำงานนอกระบบการจางงานอยางเปนทางการ และ
ไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจรุนแรงกวาผูที่อยูในระบบการจางงาน การออกแบบระบบความชวยเหลือทางการเงิน
ที่ไมแบงแยกเพศ จะทำใหการกระจายความชวยเหลือเกิดความไมเปนธรรม และอาจสงผลใหความไมเทาเทียมกัน
ทางเพศยิ่งรุนแรงมากขึ้นไปอีก
การสงเสริมใหทุกคนไดรับทราบขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง
• ปจจุ บั นยั งมี ช องวางความแตกตางระหวางหญิง-ชาย เด็กหญิง-เด็ กชาย ในการเขาถึงและการใช
อินเทอรเน็ต ซึ่งการทองเที่ยวควรเปนสวนหนึ่งในการสงเสริมการเขาถึงอินเทอรเน็ตของสตรี ที่ยังมีความจำกัด
อันสืบเนื่องมาจากการศึกษา ฐานะทางการเงิน และขอจำกัดดานครอบครัว เมื่อสตรีและเด็กหญิงสามารถเขาถึง
อินเทอรเน็ตไดมากขึ้น ก็ชวยใหรับทราบขอมูลขาวสารและสื่อสารไดดีขึ้น เพิ่มโอกาสที่จะสามารถการเริ่มตนธุรกิจ
ทองเที่ยวใหม ๆ การขายสินคาออนไลนใหม ๆ การหางานที่ใหคาตอบแทนที่ดี การเขาถึงการศึกษา ตลอดจน
บริการทางสุขภาพและการเงินที่ดีขึ้น ถาเรายอมรับวายังมีความแตกตางกันของการเขาถึงและการใชอินเทอรเน็ต
ระหวางกลุมตาง ๆ ดังนั้นการสื่อสารขอมูลซึ่งรวมทั้งการกระจายความชวยเหลือก็ควรดำเนินการผานชองทาง
ตาง ๆ ที่หลากหลาย และใหความสำคัญเปนพิเศษกับกลุมสตรีที่มีบุตรตองเลี้ยงดู กลุมเยาวชนสตรี และกลุมสตรี
สูงวัย
การสรางหลักประกันใหสตรีในภาคการทองเที่ยวสามารถเขาถึงบริการสุขภาพ (ครอบคลุมถึงสูตินรีเวช) ที่มีราคา
คุณภาพ เหมาะสม และเปนธรรม
• ประเด็นสุขภาพสตรีและเด็กหญิงเปนสิ่งที่ไมควรละเลย เนื่องจากในบางพื้นที่ สตรีและเด็กหญิงไมไดรับ
การดูแลอยางเทาเทียมทั่วถึงดวยเหตุเนื่องมาจากปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น ดังนั้น มาตรการที่
นำมาใช จึงควรอำนวยความสะดวกในการเขาถึงบริการสุขภาพ และตองครอบคลุมถึงสตรีกลุมเปราะบาง เชน
แรงงานอพยพ คนงานรับจางตามฤดูกาล ที่อยูในสภาพการจางงานที่สุมเสี่ยง ในแหลงทองเที่ยวหลายแหง
การออกนโยบายเพื่อการพัฒนาในยุคหลังโควิด ที่ตอบสนองประเด็นความแตกตางทางเพศ
• ยกระดับความสำคัญมุมมองความแตกตางทางเพศในทุกกระบวนการ ตั้งแตการวางแผนดำเนินการ
กระบวนการทางกฎหมาย การออกนโยบาย และโครงการตาง ๆ ในทุกพื้นที่และทุกระดับ เพื่อรับรูรับฟงและ
นำความคิดเห็นความรูสึก ประสบการณของผูหญิงมาประกอบการออกแบบ การดำเนินกงาน การควบคุม และ
การประเมินนโยบายในทุกมิติ เพื่อกอใหเกิดประโยชนอยางเทาเทียมกันสำหรับทุกคน ไมวาหญิงหรือชาย

๑๑
• ลงมือแกปญหาความรุนแรงที่เกี่ยวกับเพศ ยกประเด็นการคุกคามทางเพศและความรุนแรงประเภท
ต า ง ๆ ที ่ เ กี ่ ย วกั บ เพศในภาคการท อ งเที ่ ย ว ส ง เสริ ม การมี ก ฎหมายคุ  ม ครองเรื ่ อ งดั ง กล า วอย า งเคร ง ครั ด
ทั้งนี้ อาจมองไดวารากเหงาที่มาของปญหาความรุนแรงที่เกี่ยวกับเพศเกิดขึ้นจากความไมเสมอภาคทางเพศ
ความเชื่อผิด ๆ ตอบุคคลเพศตาง ๆ และปทัสถานทางสังคม ที่ตองไดรับการแกไข
การสรางหลักประกันการจางงานที่เหมาะสมสำหรับสตรีในภาคการทองเที่ยว
• ปรับสภาพเงื่อนไขการทำงานใหมีความยืดหยุน โดยเฉพาะในชวงการทองเที่ยวฟนตัวจากโควิด เพราะ
จะชวยลดสิ่งกีดขวางใหสตรีไดรับโอกาสทำงานในภาคการทองเที่ยวไดดียิ่งขึ้น
• หยิบยกประเด็นการจางงานนอกระบบในภาคการทองเที่ยวขึ้นพิจารณา เพื่อชวยเหลือสตรีในภาคการ
ทองเที่ยว
• สงเสริมความเขมแข็งใหแกสตรีในภาคการทองเที่ยวผานระบบการคุมครองทางสังคม ที่ไมมีการแบงแยก
ดวยเหตุผลประการใด ๆ รวมทั้ง การสนับสนุนการเปลี่ยนผานการจางงาน จากการจางงานนอกระบบไปสูการจาง
งานในระบบดวย
การพัฒนาทักษะที่หลากหลายสำหรับยุคหลังโควิด - ๑๙
• กำหนดนโยบายและพัฒนาโปรแกรมฝกอบรมที่พุงเปาไปที่สตรีในภาคการทองเที่ยว โดยเฉพาะดานไอที
ด า นทั ก ษะประกอบการทำงาน ด า นการสร า งเครื อ ข า ย ตลอดจนด า นการฝ ก อบรมระดั บ สู ง เพื ่ อ ส ง เสริ ม
ความกาวหนาในหนาที่การงานของสตรีในภาคการทองเที่ยว
การอุปถัมภการศึกษาวิชาการในภาคการทองเที่ยว
• สงเสริมการมีสวนรวมของสตรีในการศึกษาดานการทองเที่ยว ในการศึกษาในระบบในทุก ๆ ระดับ
ที่มีการรับรองคุณวุฒิ ไมละเลยความสำคัญของการสมดุลระหวางชีวิตกับงานของสตรี ที่อาจทำใหสตรีไดรับโอกาส
ทางการศึกษาและความกาวหนาในอาชีพนอย
• สงเสริมตลาดสินคาโดยสตรีโดยเฉพาะ รวมทั้งสงเสริมทักษะดิจิทัลเพื่อใหสตรีมีโอกาสในการขายสินคา
ของตนเพิ่มมากขึ้น
การนิยาม “ความสมดุลทางเพศ” ในภาคการทองเที่ยวเสียใหม และการสงเสริมความหลากหลายทางเพศ
• สงเสริมการกาวขึ้นสูตำแหนงผูบริหารของสตรีในทุกระดับ ใหความสำคัญกับบทบาทสตรีในการตัดสินใจ
ระดับนโยบายในภาคการทองเที่ยว ซึ่งรวมทั้งภาครัฐดวย การรับฟงเสียงและการสงเสริมบทบาทสตรีในการฟนฟู
ภาคการทองเที่ยวมีสวนสำคัญในการพัฒนาการทองเที่ยวที่คำนึงถึงความเทาเทียมทางเพศในยุคหลังโควิด
• เรงสงเสริมการประกอบการและภาวะผูนำ การฟนฟูภาคการทองเที่ยวจะเปนโอกาสครั้งสำคัญของสตรี
ที่จะมีบทบาทในตำแหนงสำคัญ ๆ ระดับผูนำและสามารถสร างความมั่ งคั ่ งของตน รัฐบาลควรลดขอจำกัด
ดานกฎหมาย การสงเสริมความรูดานการเงิน และการเขาถึงแหลงเงินทุน เพื่อเรงสงเสริมผูประกอบการสตรี
ควบคูกันไปกับการที่ภาคเอกชนมีการสงเสริมโอกาสใหสตรีมีความกาวหนาในอาชีพ

๑๒
• ยกระดับความตระหนักรูทางดานเพศ ในดานความแตกตางหลากหลาย และการคำนึงถึงบุคคลทุกเพศ
แหลงทองเที่ยว ผูประกอบการ รวมทั้งสมาคมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทั้งหลาย ควรสงเสริมการมีสวนรวม
ของสตรีในทุก ๆ ดาน การสรางวัฒนธรรมการมีสวนรวมที่เขมแข็ง ที่ใหความเคารพทุกคน โดยไมมองถึงเพศ อายุ
เชื้อชาติ วรรณะ ความพิการ หรือเพศสภาพ ลวนจะเปนประโยชนตอการทองเที่ยว
การปรับปรุงการจัดเก็บขอมูลและการดำเนินการเพื่อใหเกิดนโยบายที่ดียิ่งขึ้น
• พัฒนาขอมูลที่เกี่ยวของกับสตรีในการทองเที่ยว ซึ่งปจจุบันพบวาขอมูลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสตรี
ในภาคการทองเที่ยวยังมีอยูจำกัดยิ่งนัก ถือเปนอุปสรรคตอความพยายามในการขับเคลื่อนความเสมอภาคทางเพศ
และการสงเสริมสตรี ในภาคการทองเที่ยว เนื่องจากความตองการของสตรีมิไดถูกชูขึ้นใหเห็นเดนชัด ดังนั้น รัฐบาล
และภาคเอกชนจึงควรสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับขอมูลอยางเปนระบบ ทั้งการจัดเก็บ การผลิต การรายงาน
ขอมูลที่นาเชื่อถือ ที่มีการจำแนกตามเพศ
• นำมาตรฐานการดำเนินการดานสถิติมาใช ดวยการสงเสริมการดำเนินการตาม “ขอแนะนำสากลสำหรับ
สถิติการทองเที่ยว ๒๐๐๘ (International Recommendations for Tourism Statistics ๒๐๐๘ (IRTS ๒๐๐๘))
และขอแนะนำดานกรอบระเบียบวิธีเกี่ยวกับบัญชีประชาชาติดานการทองเที่ยว ๒๐๐๙ (Tourism Satellite
Account: Recommended Methodological Framework ๒๐๐๘ (TSA:RMF ๒๐๐๘)) ตลอดจนการมี ส  ว น
รวมดานการพัฒนาเทคนิควิธีการวัดความยั่งยืนของการทองเที่ยว เพื่อสงเสริมขอมูลที่จำแนกตามเพศ โดยรัฐบาล
ควรใหการสนับสนุ นการสรางความสามารถในการดำเนิ นการใหเป นไปตามมาตรฐานของขอแนะนำตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ
ขอมูลและสถิติที่นาสนใจเกี่ยวกับสตรีในภาคการทองเที่ยว
• กอนการแพรระบาดของโควิด – ๑๙ สัดสวนของสตรีในภาคการทองเที่ยวโลก คิดเปน ๕๔ % ของกำลัง
แรงงานในภาคดังกลาว
• ชองหางของคาตอบแทนชาย - หญิง ในภาคการทองเที่ยวอยูที่ประมาณ ๑๔.๗ % ซึ่งถือวานอยกวา
คาเฉลี่ยรวมในทั้งระบบเศรษฐกิจที่ ๑๖.๘ %
• ในป ๒๐๑๙ นั้น ๒๓ % ของรัฐมนตรีทองเที่ยวเปนสตรี เปรียบเทียบกับรัฐมนตรีทั้งหมดที่เปนสตรี ๒๑
%
• การลงทุนในการฝกอบรมทักษะสำหรับสตรี และการฝกอบรมดานความเทาเทียมกันทางเพศ จะชวย
สงเสริมความเทาเทียมกันทางเพศไดผลเปนอยางดี
• สตรีในตะวันออกกลาง ตองรับผิดชอบงานบานและงานที่ไมมีคาจาง มากกวาบุรุษถึง ๔ – ๖ เทา
• ยุ โ รปเป น ภาคพื ้ น เดี ย วในโลกที ่ ป ระเทศส ว นใหญ จ ั ด เก็ บ สถิ ต ิ ข  อ มู ล เกี ่ ย วกั บ การจ า งงานในภาค
การทองเที่ยว โดยจำแนกตามเพศ
----------------------------

๑๓

คูมือแนวทางการฟนฟูอยางครอบคลุม โดย องคการการทองเที่ยวโลก
ผลกระทบทางสังคมวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากโควิด - ๑๙
“ฉบับที่ ๔ : ชุมชนพื้นเมือง”

----------------------------การตอบสนองอยางครอบคลุม เพื่อชุมชนพื้นเมือง

ขอแนะนำ
การกำหนดแผนการฟนฟูโดยมีชุมชนพื้นเมืองเปนศูนยกลาง
• ประเมินประสิทธิผลของมาตรการรับมือและแผนการฟนฟู โดยใหความสำคัญกับนโยบายและแผน
ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของชุม ชนพื้ นเมื อ งได อย า งพอเพี ยงภายใต บริบทที ่เฉพาะเจาะจง เชน
การมีสถานที่ตั้งหางไกลความเจริญ ลักษณะทางประชากร ความหลากหลายของภาษา การแพทยพื้นบาน หรือ
ความมั่นคงทางอาหาร โดยการกำหนดนโยบายและแผนดังกลาวควรเปนผลมาจากการแลกเปลี่ยนความเขาใจ
กับชุมชน โดยใหชุมชนมีอิสระในการเขามามีสวนรวมในการออกแบบโปรแกรมการฟนฟู เพื่อสะทอนความตองการ
เฉพาะทางวิถีการประกอบการและรูปแบบเศรษฐกิจของชุมชนพื้นเมืองเอง
• สนับสนุนมาตรการที่ไมตองพึ่งพาสิ่งตาง ๆ นอกชุมชน และการกลับมาของการทองเที่ยวอยางปลอดภัย
โดยสรางความเขาใจกับทุกภาคสวนวาการตัดสินใจของชุมชนพื้นเมืองที่จะจำกัดการเดินทางเขาสูชุมชนของตนนั้น
ทางชุมชนไดพิจารณาปจจัยทางดานขอจำกัดของการสาธารณสุขชุมชน และสวัสดิภาพของสมาชิกชุมชนดวยแลว
การกลับมาเปดตลาดการทองเที่ยวในชุมชนพื้นเมืองจำเปนตองอาศัยมาตรการทางสาธารณสุขที่เขมงวด ตลอดจน
เงื่อนไขขอกำหนดสำหรับนักทองเที่ยว เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายรายแรงตอชุมชนพื้นเมือง
• สนับสนุนการพึ่งพารายไดจากหลายแหลง โดยไมจำเปนตองอาศัยเฉพาะจากการเดินทางเขาสูชุมชน
ของนัก ทองเที ่ ย วจากภายนอกโดยตรงเท านั้ น ทั้ งนี ้ อาจมี การพิ จ ารณานำ “การท องเที่ ย วเสมื อน” มาใช
เพื่อจำหนายสินคา งานศิลปะของชาวพื้นเมือง หรือการจัดกิจกรรมการเลาเรื่องพื้นบาน เปนทางเลือกที่ดี
ในสถานการณโควิดนี้
• เปดใจยอมรับนวัตกรรมและความรูชุมชนพื้นเมือง เพื่อดำรงรักษาความดั้งเดิมของประสบการณ
ที่นักทองเที่ยวจะไดรับไวใหยั่งยืนตอไปชั่วลูกชั่วหลาน
การสงเสริมการมีสวนรวมของผูนำชุมชนพื้นเมืองเสียแตวันนี้ เพื่อการทองเที่ยวที่ดีขึ้นในวันขางหนา
• พัฒนาระบบการบริหารการทองเที่ยวพื้นเมือง โดยการระดมสรรพกำลังจากชุมชนพื้นเมืองแหงตาง ๆ
เขากับผูกำหนดนโยบาย และผูมีบทบาทสำคัญอื่นในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เพื่อกอใหเกิดความรวมมือใหม ๆ
การแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรม และฉันทามติในการดำเนินการที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ วิสัยทัศนของชุมชน และ
ความตกลงธุรกิจที่เปนธรรม จะเปนตัวจักรขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยวชุมชนพื้นเมืองในยุคหลักโควิด
• สรางความรวมมือที่เทาเทียมกันและความเขาใจขามวัฒนธรรม โดยการสรางความเขาใจและการยอมรับ
อยางถองแท รวมทั้งการเคารพตอคานิยมทางวัฒนธรรมของชาวพื้นเมือง ตลอดจนสายสัมพันธลึกซึ้งที่พวกเขา
มีตอธรรมชาติ

๑๔
การสรางทักษะที่เขมแข็งของเพื่อความสามารถของชาวพื้นเมืองในการรับมือตอปญหา
• รวมมือกับชุมชนพื้นเมืองเพื่อพัฒนาศักยภาพใหม ๆ สำหรับการทองเที่ยว ความปลอดภัย การนำ
สินคาเขาสูตลาดออนไลน และการใชเครื่องมือทางการเงิน
• อุปถัมภชุมชนพื้นเมืองใหสามารถกาวเขาสูยุคดิจิทัล ซึ่งบริษัทดานเทคโนโลยีสามารถเขามามีบทบาท
ที่มีประโยชนไดมาก
• ยอมรับแนวทางการพัฒนาตามระดับความสามารถของชุมชน แตไมละเลยความสอดคลองกับมุมมอง
การพัฒนาในภาพกวาง เพื่อใหผลประโยชนจากการพัฒนาชุมชนพื้นเมืองเกิดขึ้นอยางยั่งยืน
การมองเห็นความเกี่ยวของของชาวพื้นเมืองกับแหลงทองเที่ยวในชุมชนพื้นเมือง
• ยอมรับคุณคาของความคิดสรางสรรคของชาวพื้นเมือง โดยวัฒนธรรมพื้นถิ่นสมควรไดรับการพิจารณา
วาเปนสวนสำคัญของทุนทางวัฒนธรรมและความเปนแบรนดของการทองเที่ยวชุมชนพื้นเมือง ตัวอยางเชน
การไมสนับสนุนการขายสินคาที่ผลิตขึ้นจำนวนมาก โดยอาศัยการเทียมเลียนแบบสินคาจากภูมิปญญาชาวพื้นเมือง
• พัฒนาระบบพี่เลี้ยงใหแกผูประกอบการชาวพื้นเมือง ในขั้นตอนตาง ๆ ในกระบวนการการพัฒนาธุรกิจ
เพื่อสรางความภาคภูมิใจจากความสำเร็จและความมั่นใจในภูมิปญญาทองถิ่น จนสามารถพัฒนาตนเองกาวไปสู
ความสำเร็จทางธุรกิจที่สูงขึ้น ประสบการณที่นักทองเที่ยวไดรับ ประกอบกับสินคาชุมชนพื้นเมืองที่วางขายโดย
ชาวพื้นเมืองเอง จะมีสวนเสริมสรางภาพลักษณที่ดีดานวัฒนธรรมของชุมชนพื้นเมืองนั้นไดเปนอยางดี
---------------------------------------------
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An inclusive response for persons with disabilities
Persons with disabilities and seniors have
been hit hard by COVID-19. Many have been
excluded from communications on public
health and travel updates, decision-making and
information on accessibility of basic tourism
services.
These customers generally encounter a
wide range of barriers due to the way
environments and services are often
designed, without considering these visitors’
different access requirements.

All guests will be able to appreciate the
accessibility and safety measures that are
put in place, as our abilities vary over time,
due to health conditions, ageing and many
unpredictable factors.
Destinations and companies should see
travellers with disabilities, seniors and
families with young children as important
source markets for their businesses to thrive
again.

Ensuring good accessibility is not a “favour”
to visitors with access requirements but
rather a game-changer for businesses, helping
them to combat the effects of COVID-19.
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Assistance provided during pandemics
•

Repatriate passengers without delays:
Maintaining accessibility is important
during repatriation, so everyone can benefit
(accessible transport, routes, information
and communication). Compromising
accessibility entails safety risks.

•

Provide courtesy accessible
accommodation: The assistance should
observe specific access needs of stranded
travellers and be extended to “essential
staff” or accompanying persons. These
measures require planning since some
services entail costs that need to be borne
by governments, companies or individuals.
Accessibility after all is about “equality” and
not about “privileges”.

•

Engage in DMO/DPO peer support:
Tourism ministries, destinations, regional
and local administrations should work with
disabled peoples’ organizations (DPOs)
in understanding different obstacles for
clients with disabilities and the ways to
bridge them. DPOs may assist DMOs, not
only in emergencies but also by playing
an active role in co-designing accessible
experiences.

•

Keep accessibility features across the
value chain: Transportation providers
need to keep their assistance staff and
facilities operational amidst the pandemic.
Accommodation facilities, cultural attractions
and venues, and natural settings, should
keep their accessibility measures, as
people with access needs still travel.

Inclusive policies in post-COVID-19 tourism
•

Gather data on accessible tourism:
Decision-making on future developments
in the sphere of accessible tourism should
be based on specific and comparable
data. Data needs to reveal the profile, the
behaviour and the expenditure patterns
of travellers with access needs, their
families and the essential staff. Quality
data collected globally would make the
business case of Tourism for All much
more evident.1

•

Adjust accessibility policies and strategies:
Administrations should keep their role in
mainstreaming accessibility in marketing
and training programmes, and in inspiring
their industry partners to do the same.
Customers with disabilities should be
targeted by mainstream marketing channels
and not considered as a niche market.

Adaptation of protocols to different needs
Inclusion of accessibility in business planning
•

1

4

Adapt sanitary protocols: The new rules set
by destinations should avoid a
one-size-fits-all approach as travellers have
different abilities. Decisions on physical
distancing, signage, use of sanitary devices
and equipment require suitable adjustments
so everyone can enjoy a comfortable and
safe travel experience.

•

Treat accessibility as a competitive
advantage: Companies will reap the
benefits of putting accessibility in place
once they realize its competitive advantages.
Designing inclusive experiences produces
personalized services and accommodates
the widest range of potential visitors, their

These statistics would need to be developped within the Statistical Framework for Measuring the Sustainability of Tourism (MST).
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needs and their preferences. Confronting
COVID-19 requires embracing a greater
diversity of clients to ensure economic
sustainability.
•

•

•

Improve customer service: Tourism service
personnel usually lack training on catering
for customers with disabilities and
therefore lack confidence. Staff can expect
that travellers with disabilities have varied
aspirations and, with careful planning, many
activities that might not be considered as
“accessible” can be adapted for those with
access needs (e.g., adventure tourism, visits
to archaeological sites, etc.). The pandemic
opens opportunities for destinations and
companies to embrace a more inclusive
tourism.
Encourage feedback from end-users:
Visitor feedback and reviews should be
harnessed for further improvements.
Potential clients should have access to
accurate and timely information which
needs to be objective and reliable so
travellers can make travel decisions with
confidence. Statements such as, “We are
100% accessible” are misleading and
strongly discouraged.
Apply international standards: Tourists
need the same accessibility conditions,
wherever they travel. Applying standards
can ensure the same level of accessibility
for tourism products and services
worldwide. The standards also help
to resolve doubts for service providers
and clients by supporting a common
understanding of accessibility, while
ensuring service quality.

Training and labour inclusion for all
•

Extend professional training by including
safety: Employees require capacity building
on health, safety and sanitary measures in
order to reassure customers of the smooth
functioning of services and facilities.
An appropriate attitude also helps the
guests feel comfortable and safe, regardless
of their abilities.

•

Ensure labour inclusion: Employment
in the tourism sector should adhere to
principles of equal opportunity. Workplace
adaptations, job design and skill matching
can enable everyone to access the labour
market. Teleworking, as an option for
employees with access requirements, can
facilitate independence, reduce costs and
lead to better customer service.

New technologies and social innovation
improve accessibility
•

Use innovative technology: Technologies
should be a lever in making travel easier
for all. Alternative formats. e.g. large
print, easy reading, simple language,
subtitles, audio descriptions and Braille,
should be incorporated in information
provision, facilities and services. Translations
into widely spoken languages and sign
languages are extremely helpful.

•

“Build back better” tourism: Now is the
time to finally adopt an inclusive approach
to tourism by developing sustainable
and accessible solutions. Tourism for all
brings many benefits to visitors and local
communities and a better quality of life
for all.
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Facts and figures
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•

1 billion people live with some form of
disability (15% of global population).

•

By 2050, 1 out of 6 people will be aged
more than 65. 1 in 4 persons living in Europe
and North America could be aged 65 or
over.

•

More than 46% of older persons (over 60)
already have disabilities.

•

More than 250 million of older persons
experience moderate to severe disability.

•

Travellers with disabilities tend to travel
accompanied by 2 to 3 persons.

•

The potential market of people with
disabilities in the European Union (EU) is of
more than 80 million people (130 million if
we add senior citizens and accompanying
persons).

•

70% of people with disabilities in the EU
have financial and physical capabilities to
travel.

•

In Asia and the Pacific, the market size is
of 690 million people and in Latin America
and Caribbean this figure reaches 85 million
people .

•

The economic impact of disability travel
reaches USD 58.7 billion in the United States
of America.

•

Trips taken by the citizens from the United
Kingdom with an impairment and their
travelling companions made up 15% of
domestic overnight trips in 2015 and 20% of
day visits in 2018.

•

Average holiday expenditure of tourists
with disabilities is EUR 800+ compared to
EUR 600 of tourists without any disability, in
Spain.

•

In Australia, when domestic and inbound
markets are added the total accessible
tourism market is worth AUD 10.8 billion.
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Useful links
Convention on the Rights of Persons with Disabilities calls the State Parties, through Article
30, to recognize the right of persons with disabilities to take part on an equal basis with others,
in cultural life, recreational, sporting and leisure
activities, including tourism.
UNWTO Framework Convention on Tourism
Ethics underlines in Article 2 its aim to promote
responsible, sustainable and universally accessible tourism. Article 10 calls the State Parties
to encourage and facilitate tourism for persons
with disabilities.

UNWTO Recommendations on Accessible
Tourism for All
UNWTO Recommendations on Accessible
Information in Tourism
Accessible Tourism for All: An opportunity within
our Reach
Manual on Accessible Tourism for All: Principles,
Tools and Good Practices
Manual on Accessible Tourism for All:
Public-Private Partnerships and Good Practices
International Standardization Organization (ISO)
UN Department of Economic and Social Affairs:
Disability and UN Convention
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An inclusive response for cultural tourism
In the first quarter of 2020, COVID-19 brought
global tourism to a standstill, confining people
to their homes, as many countries entered into
strict lockdowns. Culture was indispensable
during this challenging period, with millions
of people seeking out cultural experiences from
their homes. The ability to virtually access and
enjoy culture served a sense of comfort, as
well as a source of inspiration for the travel of
tomorrow.
The staggered summer opening in 2020
had set bases for a rather slow recovery of
cultural tourism in both rural and urban areas.
Unfortunately, the pandemic continues to
put people’s livelihoods at risk. With millions
of jobs at stake, this unprecedented crisis
threatens to permanently damage the fragile
ecosystems of the culture and tourism sectors.
Cities have traditionally played a major role
in cultural tourism. They were the first, but
also among the most to be affected by the
pandemic, that resulted in restrictions and
shutdowns in urban tourism. However, being
hubs of innovation and creativity, they were
the first allowing their inhabitants and people
around the world to embrace culture in
alternative ways. On the other hand, tourism
in rural areas offers important opportunities for
recovery as travellers seek less crowds, open-air
experiences and local cultures.

The COVID-19 crisis has shed light on the
intrinsic and unavoidable connection between
urban and rural development.
Effective solutions require inclusive approaches
at all levels, bringing together artists, creators,
tourism and culture professionals, the private
sector and local communities, and all relevant
stakeholders for an open dialogue and
real-time solutions. The backing of
policymakers is needed to make sure these
solutions prosper on the ground.
As the crisis continues with destinations
re-opening and closing across the world, the
tourism and culture sectors are required to
adapt quickly and respond effectively at
short notice. The global pause of travel has
created an opportunity to move away from
unsustainable practices of the past, towards
more resilient, inclusive and resource-efficient
models that contribute to the Sustainable
Development Goals (SDGs).
In the context of the International Year
of Creative Economy for Sustainable
Development 2021, cultural tourism has an
important role to play in promoting sustainable
and inclusive economic growth, fostering
innovation and providing benefits and
empowerment for all.
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Recommendations
Promoting synergies today will strengthen the
cultural tourism of tomorrow
•

•

•

Exchange good practices and lessons
learned to enhance responses and
recovery. Tourism and culture are facing
similar challenges in adapting to new
COVID-19 visitor regulations, such as
social distancing, modification of facilities,
as well as the digital transition. Greater
collaboration between the tourism and
culture sectors can enrich practices and result
in joint approaches to comply with all the
measures and regain visitor confidence.
Create participatory governance
structures. Gather artists and cultural
professionals, local communities, the private
sector and destination representatives
to agree and act upon a shared vision
for their cultural destination and enhance
competitiveness. Greater coordination
is needed to increase and strengthen
international cooperation and networks that
can facilitate this process.
Open discussion on a conscious and
responsible cultural tourism. Explore how
destinations and cultural institutions can
respond to their roles within societies.
The latest global events show how cultural
destinations can sensitize wider audiences
on the society’s need for intercultural
dialogue, social justice and responsible
consumption.

support planning. Revenue loss and forced
closures are severely impacting heritage
sites, cultural events, spaces and institutions,
weakening destinations’ competitiveness
and market differentiation.
•

Strenghtening the revival of urban and rural
experiences
•

Foster urban tourism through culture.
Leverage creativity and cultural diversity to
boost entrepreneurship and innovation
in urban destinations. Create platforms
for funding and investment to make local
economy more vibrant and to engage
different social groups in the recovery,
particularly women, youth, LGBTI and
migrants.

•

Trigger interest in rural destinations.
Seeking open-air settings, which enable
social distancing and tourism flow dispersal,
putting rural destinations among travellers’
current preferences. The promotion of
local ways of life and cultures will attract
new audiences, extend the range of
beneficiaries and discourage rural–urban
migration.

•

Reinforce urban–rural connectivity.
Recognize the value and role of cities as
connecting hubs for urban–rural connectivity.
Improve connectivity between urban and

Supporting culture as a win-win for tourism
destinations
•

4

Enhance the role of culture in
destinations. Cultural products and
experiences are key assets for destination
marketing strategies but they also require
equal relevance in the emergency and

Inspire travellers to re-discover their local
culture and creative industries. Create new
experiences that feed in the tourism offer to
reengage with local communities. Tourism
strategies can target domestic travellers by
reconnecting them with their own cultures
and heritage. By diversifying their audiences
through culture, and not focussing only on
international markets, destinations will
pave the path for a long-lasting recovery.
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rural areas to diversify tourism offers, which
will ultimately result in strengthened urban–
rural complementarity in tourism, as well as
new synergies and collaborations.

and experiences in the digital market. The
creation of start-ups and alliances with key
players bring competitive advantages and
can benefit local communities.
•

Consolidate alliances with technology
and media partners. Forge win-win
partnerships that leverage lasting benefits.
These may include tailored virtual reality
experiences to complement the limited
access to cultural sites, partnerships with
social media to showcase destinations’
culture, or the development of applications
enabling a safer visitor experience.

•

Introduce a comprehensive place-based
approach for cultural tourism. Develop
tourism experiences based on the
cultural uniqueness of destinations across
different fields including cultural heritage,
gastronomy, design patterns and other
forms of local cultural expressions. Such an
approach involves local creators, cultural
practitioners and inhabitants in the shaping
of tourism policies and practices.

Building a more resilient tourism and culture
workforce through the digital transition
•

•

•

Build-back-better with decent employment
models, training and professional upskilling.
This refers in particular to new technologies
and customer service adjustments to new
health measures that require up-to-date
skills. The improvements will support the
efforts of both sectors geared towards talent
retention and a more resilient workforce.
Support digital access and digital
literacy. Globally, 46% of the population
does not have access to the Internet. In
some countries, the infrastructure remains
insufficient to support the digitization of
culture. Digital upskilling of women, youth,
iIndigenous peoples and marginalized
communities is urgently needed as they are
facing severe exclusion.
Promote the rights of cultural creators.
While the digital transition provides important
opportunities for cultural tourism, it also risks
deepening inequalities and standardizing
cultural dissemination. Recognizing the social
rights of artists and cultural professionals is key
for ensuring meaningful and diverse cultural
tourism experiences.

Fostering community-based tourism through
living heritage
•

Raise awareness of the important role
of communities and cultural practitioners
and their living heritage on the sustainable
development of tourism. Address a
wide range of tourism stakeholders from
policymakers to development departments,
tourism experts, tour operators, travel
agencies and other stakeholders working in
the field.

•

Ensure that communities and practitioners
are main beneficiaries and have a leading
role in tourism managment. The pandemic
is an opportunity to rethink and review
tourism experiences related to living

Harnessing technology to make cultural
tourism more competitive
•

Develop expertise in distribution and
promotion. The digital shift requires
commercial skills so creators, institutions
and businesses can place their products
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heritage, towards re-shaping and rendering
them more inclusive and sustainable. The
viability of the heritage should be in no way
diminished or threatened.
•

•

Develop community-centred tourism
initiatives that actively engage
practitioners of local and traditional
knowledge. Strengthen systems for
transmitting living heritage to future
generations through sustainable tourism.
Explore how living heritage in tourism can
improve the livelihoods of communities
and practitioners, while safeguarding the
social functions and cultural meanings of
that heritage.
Actively involve communities and
cultural practioners in tourism strategies
and management planning. The rights
and aspirations of the communities and
practitioners should be fully ensured
in relation to the development and
management of cultural tourism through
living heritage.

Fostering a cultural tourism recovery for all
•

6

the impacts and the support provided to
women and youth.
•

Recover cultural tourism for all. In the
tourism experience, destinations’ key
players should cater to the needs of persons
with disabilities and seniors, as greater
accessibility benefits everyone.

Protecting nature is key to safeguarding
culture
•

Ensure the protection of natural heritage
and biodiversity in cultural tourism
destinations. Nature is an important
stage and source of inspiration for cultural
practioners. It is imperative for the
survival of main cultural expressions in
destinations, such as the ones related to
indigenous cultures and their ways of life.

•

Educate visitors to be respectful and
mindful of both the natural and cultural
values properties and protected areas they
visit. This will help ensure responsible, lowimpact tourism while enhancing the visitor
experience.

Produce and collect data for informed
planning and decision-making. Following
the initial support packages, it is key to
evaluate now the results achieved and revise
future plans to include those left behind. It is
relevant to gather data allowing to assess
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Resources and good practices
The UNWTO Framework Convention on Tourism
Ethics (Article 7, paragraph 2) calls for conducting
tourism policies and activities “[…] with respect
for the artistic, archaeological and cultural
heritage, which they should protect and pass
on to future generations; particular care should
be devoted to preserving monuments, worship
sites, archaeological and historic sites, as well as
upgrading museums which must be widely open
and accessible to tourism visits”.

The UNWTO Recommendations on Urban
Tourism issued in 2020, during the COVID-19
crisis, stress the contribution of tourism in
the creation of urban spaces that foster
cultural diversity and heritage preservation. In
partnership with CyArk and UNWTO, Google
Arts & Culture brought together on the World
Tourism Day collection of virtual travel with
thousands of museums and cultural destinations
to explore.

The World Tourism Day 2020 celebrated during
the pandemic, highlighted the role of tourism
in providing opportunities outside of big cities
and preserving cultural heritage. The UNWTO
Recommendations on Tourism and Rural
Development called for the respect of cultures
of rural communities and equal sharing of
economic gains from tourism. UNWTO also kept
promoting its Recommendations on Sustainable
Development of Indigenous Tourism, adopted
by the UNWTO General Assembly, as a set of
guidelines for the tourism sector and visitors on
responsible and ethical tourism in indigenous
communities.

During the lockdown, UNESCO Creative Cities
have demonstrated their potential of combining
culture with innovation and technology to
strengthen urban tourism. Examples from
UNESCO Creative Cities have been showcased
in the report UNESCO Creative Cities’ response
to COVID-19. The creative solutions emerged
in a great variety of destinations, ranging from
Barcleona (Spain), Krakow (Poland), Barcelos
(Portugal) in Europe, to Hangzhou (China)
and Bangkok (Thailand) in Asia, all the way
to Buenos Aires (Argentina) and Portoviejo
(Ecuador) in the Americas, among others.

UNWTO issued, in collaboration with the Basque
Culinary Centre, a set of Guidelines for the
Development of Gastronomy Tourism. The partners
launched the 2nd Gastronomy Tourism Start-Up
Competition during the pandemic, awarding
projects in Thailand, Puerto Rico, Denmark, Spain,
Republic of Korea, Italy and Kenya. UNWTO
published in 2021 A Tour of African Gastronomy
gathering 30 top chefs from the continent.

UNESCO established a Task Force on Culture
and Resilient Tourism with the Advisory Bodies
to the World Heritage Convention (ICOMOS,
IUCN, ICCROM) in 2020. The Task Force is
leading a global dialogue addressing key issues
relating to tourism and heritage management
during and beyond the crisis.
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The UNESCO World Heritage and Google Arts
& Culture Partnership is an interactive online
exhibition featuring World Heritage properties,
including first-hand accounts from site managers
about the impact of COVID-19.
The UNESCO Sustainable Tourism Pledge in
partnership with Expedia Group focusses on
promoting sustainable tourism and heritage
conservation. The pledge takes an industryfirst approach to environmental and cultural
protection, requiring businesses to introduce
firm measures to eliminate single-use plastics
and promote local culture. The initiative is
expanding globally in 2021, providing capacity
building tools for hospitality businesses and
communities that have been hit hard by
COVID-19.

The World Heritage Journeys of Europe
platform by UNESCO and National Geographic
was developed with EU support to promote
sustainable travel to 34 cultural World Heritage
Sites. In 2020, the network of sites met
virtually to share good practices for handling
the COVID-19 crisis. Virtual experiences were
promoted via social media and the sites were
featured in the ‘EU’s culture – close to you’
summer campaign.

The second edition of the Training Handbook
for Silk Road Heritage Guides in Central Asia
in partnership with UNWTO and the World
Federation of Tourist Guide Associations
(WFTGA) released in 2020 during the pandemic,
sheds light on the importance of safeguarding
intangible heritage and the central role of
communities in in this process.

8
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Some facts on culture and tourism amidst COVID-19
•

Global tourism suffered its worst year on
record in 2020. With international arrivals
dropping by 74% in 2020, destinations
worldwide welcomed 1 billion fewer
international arrivals than in the previous
year, due to an unprecedented fall in
demand and travel restrictions:1
-

Asia and the Pacific, the first region to
suffer the pandemic and the one with
the highest level of travel restrictions
recorded, the largest decrease in arrivals
in 2020;

-

The Middle East and Africa both
recorded a 75% decline;

-

Europe recorded a 70% decrease in
arrivals, despite a small and short-lived
revival in the summer of 2020. The
region suffered the largest drop in
absolute terms, with over 500 million
fewer international tourists in 2020; and

-

1
2
3
4
5

The Americas saw a 69% decrease
in international arrivals, following
somewhat better results in the last
quarter of the year.

•

The collapse in international travel results
in an estimated loss of USD 1.3 trillion
in export revenues. The crisis has put
between 100 million and 120 million direct
tourism jobs at risk, many of them in small
and medium-sized enterprises.2

•

Due to the evolving nature of the pandemic,
many countries are reintroducing stricter
travel restrictions. These include mandatory
testing, quarantines and in some cases a
complete closure of borders, all weighing
on the resumption of international travel.
The gradual rollout of a COVID-19 vaccine
is expected to help restore consumer
confidence, contribute to the easing travel
restrictions and normalize travel in the year
ahead.3

•

90% of the countries closed or partially
closed World Heritage Sites during 2020.4

•

90% of the world’s museums were forced to
close at the height of the pandemic in 2020,
and more than 10% may never reopen.5

World Tourism Organization (2021), 2020: Worst Year in Tourism History with 1 Billion Fewer International Arrivals, UNWTO press release,
28 January 2021, UNWTO (online), available at: https://www.unwto.org/news/2020-worst-year-in-tourism-history-with-1-billion-fewerinternational-arrivals (17-02-2021).
World Tourism Organization (2021), UNWTO World Tourism Barometer, volume 19, issue 1, UNWTO, Madrid, DOI: https://doi.org/10.18111/
wtobarometereng
Ibid.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2021), Monitoring World Heritage sites closures, UNESCO, Paris, available
at: https://en.unesco.org/covid19/cultureresponse/monitoring-world-heritage-site-closures (17-02-2021).
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (2021), Museums around the world in the face of COVID-19, UNESCO, Paris
(online), available at https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373530 (17-02-2021).
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•

Physical distancing and lockdown measures
led to the cancellation or postponement of
many festive events and rituals around the
world, which has raised major social and
economic consequences on communities
that rely on cultural tourism associated with
these intangible cultural heritage practices.

•

Cities with a revenue based reliant primarily
on tourism may see acute economic
shrinkage as earnings from international
tourism are estimated to considerably
decline accompanied by the loss of 120
million jobs.6 For instance, according to the
Singapore Tourism Board, this city-state is
losing about 18,000 to 20,000 tourists a day,
and the figures could plummet further if the
situation persists for longer.7

6

United Nations (2020), Policy brief: COVID-19 in an Urban World, UN, New York (online), available at https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/
files/resources/COVIDANDCITIES.pdf (17-02-2021).
Keith Tan, Chief Executive of Singapore Tourism Board.
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Useful links
World Tourism Organization (2020), COVID-19
Related Travel Restrictions a Global Review for
Tourism, Seventh Report as of 10 September
2020, UNWTO, Madrid (online), available at:
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.
com/s3fs-public/2020-09/200909-travelrestrictions.pdf (15-02-2021).

United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (2020) UNESCO Creative
Cities’ response to COVID-19, UNESCO, Paris
(online), available at:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000
374264?posInSet=7&queryId=1f26fc80-270a4c54-bb11-17e83ea8888b (17-02-2021).

World Tourism Organization (2021), 2020: Worst
Year in Tourism History with 1 Billion Fewer
International Arrivals, UNWTO press release,
28 January 2021, UNWTO (online), available
at: https://www.unwto.org/news/2020-worstyear-in-tourism-history-with-1-billion-fewerinternational-arrivals (17-02-2021).

United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (2020), Urban Solutions:
Learning from Cities’ Responses to COVID-19:
online meeting report (including a special
session on “Transformative City Tourism”),
UNESCO, Paris (online) available at: https://
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373940
(17-02-2021).

World Tourism Organization (2021), UNWTO
Resources in COVID-19, UNWTO, Madrid
(online), available at https://www.unwto.org/
(17-02-2021).
United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (2020), UNESCO Culture
Responses to COVID-19, UNESCO, Paris
(online), available at: https://en.unesco.org/
covid19/cultureresponse (17-02-2021).

United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (2020), Living heritage
experiences and the COVID-19 pandemic,
Snapshot of survey results (as of August 2020):
UNESCO, Paris (online) available at: https://ich.
unesco.org/en/living-heritage-experiences-andthe-covid-19-pandemic-01123 (17-02-2021).

United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (2020), Culture in crisis:
Policy guide for a resilient creative sector,
UNESCO, Paris (online), available at: https://
en.unesco.org/creativity/publications/culturecrisis-policy-guide-resilient-creative (17-022021).
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An inclusive response for women in tourism
Women, who make up the majority of the
tourism workforce (54%),1 have felt the
economic shock to the tourism sector caused by
COVID-19 more acutely and quicker than their
male counterparts.
In tourism, women are often concentrated in
low-skilled or informal work, which affords
them less access to social protection and puts
them in a precarious position during a global
pandemic. In addition, women are responsible
for most single-parent households while earning
and saving less, which further limits their
capacity to absorb economic shocks.2
Furthermore, during the COVID-19 pandemic,
an increase in women’s economic and social
insecurity, unpaid care work and domestic
violence has been observed.3 These factors,
amongst others, have meant that women
– who have often been cut off from social
and institutional support – have been
disproportionately affected by the devastating
effects of the pandemic on the tourism sector.

towards the implementation of the 2030
Agenda’s Sustainable Development Goal 5 –
the achievement of gender equality and the
empowerment of all women and girls.4
Tourism’s immense potential for advancing
women’s economic empowerment can
be further unleashed by developing and
implementing adequate policies and
strategies to advance training and leadership
in the sector. Achieving gender equality and
providing equal opportunities to women at
all levels in the tourism sector would result in
more benefits to all, as inclusive societies and
economies are more resilient and able to better
respond to adverse economic shocks.
This guide provides recommendations to policyand decision makers, as well as businesses
in tourism, for designing gender-responsive
measures in response to the ongoing
pandemic. The guidelines also aim to ensure
that the previous gains towards gender equality
are maintained as tourism is built back better,
leaving no one behind.

The tourism sector, however, has historically
provided women with opportunities for
empowerment and consistently contributed

1
2
3
4

World Tourism Organization (2019), Global Report on Women in Tourism, Second Edition, UNWTO, Madrid, DOI: https://doi.
org/10.18111/9789284420384.
International Labour Organization (2017), Guidelines on decent work and socially responsible tourism, ILO, Geneva.
United Nations (2020), Policy Brief: The impact of COVID-19 on women, UN, New York.
World Tourism Organization (2019), Global Report on Women in Tourism, Second Edition, UNWTO, Madrid, DOI: https://doi.
org/10.18111/9789284420384.
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Recommendations
Provide adequate and targeted assistance
during pandemics
Do not leave informal tourism workers behind.
Targeted stimulus and aid packages must ensure
that people in informal employment, many
of whom are women, are eligible for relief
and support measures to avoid adversely
disadvantaging the female workforce. These
measures can curb the instability and lack of
legal and social protections inherent to informal
employment, leaving women exposed to a
sharp downturn in tourism trade and receipts.
A gender blind approach to fiscal stimulus can
result in an inefficient allocation of resources,
and risks exacerbating existing inequities.5
Make key information available to all. A
substantial divide persists between women and
men and between girls and boys in Internet
access and use. Tourism should be part of
the solution to enable women’s access to the
Internet, which is often limited due to illiteracy,
financial or domestic concerns. When women
and girls have access to the Internet and the
skills to use information and communications
technologies, they have the opportunity to
start new tourism businesses, sell products
to new markets, find better-paid jobs and
access education as well as health and financial
services.6 Taking into account the digital
gender divide, information on COVID-19 aid
and recovery packages for the tourism sector
should be disseminated through a variety of
communication channels, and should especially
target mothers, youth and older women.
Ensure women in tourism’s access to
affordable, quality and equitable healthcare,
including sexual and reproductive healthcare.

5
6
7
8

4

The health of women and girls is of particular
concern because in many destinations they
are disadvantaged by discrimination rooted
in sociocultural factors.7 Measures taken to
facilitate access to healthcare must include
provisions that cover vulnerable women,
including migrants or seasonal workers, who
face precarious working conditions in many
tourism destinations.

Develop gender-responsive policies for
post-COVID-19 tourism
Engage in effective gender-mainstreaming.
Mainstreaming a gender perspective is the
process of assessing the implications for
women and men of any planned action,
including legislation, policies and programmes,
in any area and at all levels. It is a strategy
for making the concerns and experiences of
women, as well as of men an integral part of
the design, implementation, monitoring and
evaluation of policies and programmes in all
political, economic and societal spheres, so
that women and men benefit equally, and
inequality is not perpetuated.8 Because women
have been greatly affected by the pandemic, a
gender perspective in post-COVID-19 tourism
policies and programmes must be undertaken
to ensure they are gender-responsive.
Tackle gender-based violence. Address sexual
harassment and other forms of gender-based
violence (GBV) in the tourism sector. The
COVID-19 pandemic has led to increased
instances of GBV. This should be met with
increased legal protections for all forms of
GBV, including labour or sexual exploitation,
which take place in the tourism sector.

World Economic Forum (2020), Here’s how to achieve gender equality after the pandemic, WEF (online), available at: www.weforum.org
(17-02-2021).
International Telecoms Union (2019), Bridging the Gender Divide, ITU (online) available at: www.itu.int (17-02-2021).
World Health Organization (n.d.), Women’s health, WTO (online) available at: www.who.int (17-02-2021).
World Tourism Organization (2020), AlUla Framework for Inclusive Community Development through Tourism, UNWTO, Madrid, DOI:
https://doi.org/10.18111/9789284422159.
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Underlying causes of GBV such as gender
inequality, harmful gender stereotypes and
social norms must be tackled.

Ensure decent employment for women in
tourism
Adopt flexible working conditions. Maintain
and expand the more flexible working
conditions during the tourism recovery process
that many employers have already introduced
during the pandemic. This measure will reduce
the existing barriers for women to access job
opportunities within the tourism sector and
increase their retention in the workforce.
Address informal work in community-based
tourism. Assist women who are engaged in
community tourism experiences and local
creative industries to formalize their working
conditions and businesses, in case they wish
to do so. Women’s participation in communitybased tourism is high worldwide, but these
businesses owned and managed by women
could bring even greater benefit to their
families and communities if they were entitled
to social and legal protection.
Empower women in tourism through social
protection systems. Establish or strengthen
inclusive and gender-responsive social
protection systems, including floors, to ensure
full access to social protection for all without
discrimination of any kind, and take measures
within the tourism sector to progressively
achieve higher levels of protection, including
facilitating the transition from informal to formal
work.9

9

Develop diverse skills for a post-COVID-19
world
Develop training programmes targeting
women in tourism. Governments, national
tourism administrations, the private sector and
women’s grassroot organizations should develop
targeted capacity building programmes on IT
skills, soft skills, networking and high-level
training for women’s career progression. The
training becomes more effective when
gender-equality and gender-sensitivity
training are made available to tourism
policy-makers, managers and employees.
Foster academic education in tourism.
Encourage the participation and mentorship
of female students and graduates in tourism
studies and qualifications at all levels. Consider
work-life balance concerns that may present
barriers to women in their education and
training progression.
Diversify women’s market access and fair
trade. Many tourism products and services
crafted and commercialized by women would
benefit from support to expand their market
access. Enhanced access to digital technologies,
online platforms and improving women’s
digital skills can enable them to reach new
markets and advertise their services to wider
audiences.

UN Women (2019), Social protection systems, access to public services and sustainable infrastructure for gender equality and the
empowerment of women and girls; 2019 Commission on the Status of Women, Agreed Conclusions, UN Women, New York
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Redefine tourism’s gender balance and foster
diversity

Improve data collection and measurement for
better policies

Promote female inclusion at senior leadership
levels. Encourage and improve access for
women to decision-making positions within the
tourism sector’s workforce and public authorities.
To ensure that women are an integral and equal
part of the recovery, they must be an equal
part of shaping the sector’s response. Equal
participation of women and men in the response
to the pandemic is also vital to ensuring a
gender-inclusive, post-COVID tourism sector.

Produce data on women in tourism. The data
that exists on women in the tourism sector is
extremely scarce, greatly hampering efforts
by the private and public sectors to drive
gender equality and women’s empowerment
in the sector. The needs of women remain
invisible when gender data are incomplete or
missing. Governments and the private sector
should encourage the systematic collection,
production and reporting of reliable data on
the tourism sector that is disaggregated by sex.

Boost entrepreneurship and leadership.
Tourism’s recovery will provide a unique
opportunity for more women to attain
leadership positions and become wealth
creators within the private sector. Governments
should reduce legal barriers and increase
financial literacy and access to finance to
boost women’s entrepreneurship. In parallel,
existing businesses should look to design and
implement recovery programmes which offer
opportunities for women’s career progression
and retention.

Implement statistical standards. Encourage
wider implementation of the International
Recommendations for Tourism Statistics 2008
(IRTS 2008) and the Tourism Satellite Account:
Recommended Methodological Framework
2008 (TSA:RMF 2008), as well as participating
in the development of the new Measuring the
Sustainability of Tourism standard to increase
the production of sex-disaggregated data.10
Governments should provide adequate
capacity building and funding to boost
compliance.

Raise awareness on diversity and inclusion.
Tourism destinations, companies and trade
associations should promote enhanced
participation of women in all their diversity.
Building a strongly inclusive culture that respects
everyone regardless of gender, age, race,
disability or sexual orientation can benefit tourism.

10

6

For detailed information please consult:
United Nations; Commission of the European Communities, Eurostat; World Tourism Organization and Organisation for Economic
Co-operation and Development (2010), Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework 2008 (online), available at:
www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789211615203.
United Nations (2010), International Recommendations for Tourism Statistics 2008 (online), available at:
www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789211615210.
World Tourism Organization (n.d.), ‘Measuring the Sustainability of Tourism’ (online), available at: www.unwto.org (23-02-2021).
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Facts and figures
Global tourism suffered its worst year on record
in 2020. With international arrivals dropping by
74% in 2020, destinations worldwide welcomed
1 billion fewer international arrivals than in
the previous year, due to an unprecedented fall
in demand and travel restrictions:18
The collapse in international travel results in an
estimated loss of USD 1.3 trillion in export revenues. The crisis has put between 100 million and
120 million direct tourism jobs at risk, many of
them in small and medium-sized enterprises.19
Due to the evolving nature of the pandemic,
many countries are reintroducing stricter travel
restrictions. These include mandatory testing,
quarantines and in some cases a complete closure of borders, all weighing on the resumption
of international travel. The gradual rollout of a
COVID-19 vaccine is expected to help restore
consumer confidence, contribute to the easing
travel restrictions and normalize travel in the
year ahead.20

Prior to the COVID-19 pandemic, 54% of the
global tourism workforce was made up of
women.11
The gender wage gap was smaller in tourism
with women earning 14.7% less in the sector
compared to 16.8% less in the broader
economy.12
In 2019, 23% of tourism Ministers were women
compared to 21% of all ministerial posts.13
Investing in skills training for women and gender
equality training in tourism leads to greater
outcomes for gender equality.14
Women in the Middle East carry out 4-6 times
more unpaid care and domestic work than men.15
The global cost of violence against women was
estimate at USD 1.5 trillion prior to the
pandemic – a figure that can only be rising in line
with the increase in gender-based violence.16
Europe is the only world region in which a
majority of countries systematically produce
sex-disaggregated data on tourism
employment.17

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

World Tourism Organization (2019), Global Report on Women in Tourism, Second Edition, UNWTO, Madrid,
DOI: https://doi.org/10.18111/9789284420384.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
World Tourism Organization (2020), Regional Report on Women in Tourism in the Middle East, UNWTO, Madrid,
DOI: https://doi.org/10.18111/9789284422371.
UN Women (2020), Violence against women and girls: the shadow pandemic, statement by Phumzile Mlambo-Ngcuka, Executive Director of
UN Women, UN Women (online), available at: https://unwomen.org (17-02-2021).
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An inclusive response for Indigenous communities
The COVID-19 emergency has evidenced the
historical discrimination faced by Indigenous
communities. The impacts of the pandemic on
Indigenous populations are yet unmeasurable.
The risks for the elderly, the lack of access to
essential services and healthcare facilities, as
well as the scarcity of social and economic
structures catering for the communities’ needs,
have put entire populations at the risk of severe
hardship, illness and death.
A crucial issue for Indigenous communities
is ensuring access to public services and
economic stability offering a good quality of
life. The latter is essential to retain younger
generations and improve sustainability in the
economic recovery. Reinforcing the healthcare
system is particularly important, as it is
necessary for other services and economic
development to be effective within Indigenous
communities.
Indigenous communities were at various
stages of their development and many had
opted for tourism as a main source of income
at the pandemic outbreak. The halt of tourism
has shown the need for Indigenous communities
to diversify their economies. The effects of
the pandemic have forcefully displayed the
need to include Indigenous populations in
decision-making processes affecting their
livelihoods and their cultures.

The rebound of tourism operations within
Indigenous communities is likely to take
longer than the tourism recovery in other
populations. Nevertheless, tourism is wellplaced to revise Indigenous development
practices and uphold the commitments of the
international community to advance Indigenous
rights. Tourism stakeholders should advocate
for a responsible and sustainable development
of Indigenous tourism and a meaningful
intercultural exchange between the local
communities and their visitors, based on
the respect of Indigenous rights, cultures and
values.
The existence of a growing trend in
responsible travel is undeniable, with millions
wishing to experience Indigenous cultures
and interact with local communities in unique
natural settings. This trend requires defining
and adopting a responsible behaviour of
visitors, inclusive management systems and fair
benefit-sharing, as standard approaches in the
sector’s recovery. More equity will build mutual
trust, new Indigenous tourism partnerships,
authentic experiences for visitors and
socioeconomic advancements for Indigenous
communities.
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Recommendations
Placing Indigenous communities at the centre
of recovery plans
•

•

•

4

Assess the effectiveness of existing
response and recovery plans. Ensure that
policies and plans adequately respond to
Indigenous peoples’ needs against particular
contexts, i.e., remoteness, demographics,
language diversity, traditional medicinal
practices or food security. The plans ought
to result from an intercultural dialogue with
the communities and their free, prior and
informed consent to partake in designing
recovery programmes, reflecting specific
Indigenous entrepreneurial and informal
economy models.
Support self-isolation measures and safe
tourism re-opening. Tourism administrations,
companies and the global traveller
community should understand that decisions
on self-confinement and tourism restrictions
respond to communities’ scarce healthcare services and ensuring safety of their
vulnerable members. Tourism re-opening
requires solid health measures and specific
protocols for travellers to avoid serious
risks for Indigenous communities.
Support Indigenous communities in
diversifying their sources of income.
Tourism stakeholders and administrations
should support those communities opting
for other sources of revenue in the
immediate recovery, not necessarily
including face-to-face experiences and
hosting visitors. Virtual “talks and walks”,
online platforms for selling Indigenous
products and art, or storytelling soirées,
can be a valid alternative for the time being.

•

Open up to innovation emerging from
the Indigenous communities. Embrace the
great diversity of the revitalized Indigenous
knowledge (IK) during the pandemic, as it
will feed in the authentic Indigenous tourism
experiences of the future, bringing market
innovation and valorization of the IK for the
generations to come.

Engaging Indigenous leaders now for the
better tourism of tomorrow
•

Develop governance mechanisms in
Indigenous tourism. Gather Indigenous
communities, policymakers and tourism
industry key players in order to facilitate new
collaboration platforms, establish benefitssharing thresholds and speak with one
single voice. The communities’ vision and
fair business agreements shall drive the
transformation of Indigenous tourism in the
post-pandemic era.

•

Build equitable partnerships and
intercultural understanding. Harness the
immense capacity of tourism to mobilize
and garner support for local communities.
The solidarity of today can create the bonds
of tomorrow. Building-back-better tourism
shall embrace equitable partnerships,
in-depth understanding and respect of
Indigenous peoples’ cultural values, as well
as their ties with nature.
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Setting participatory data collection systems
to support an informed decision-making
•

•

Put Indigenous peoples’ data at the
top of the transformation. Improve the
collection of data on the participation of
Indigenous peoples in tourism. Information
related to their role in the sector, types of
participation, jobs and business ventures,
could support place-based approaches
that respond to the actual needs of
Indigenous communities in relation to
tourism development. Monitor the impact
of tourism development on the Indigenous
cultures, as well as the biodiversity of the
natural resources that Indigenous livelihoods
depend on.
Build partnerships geared towards
gathering accurate data. Advance
measurement processes and metrics aligned
with Indigenous peoples’ ways of life.
Defining data potential for understanding
Indigenous tourism, the design of data
gathering systems and data collection
itself, should involve Indigenous peoples
at the community level, leveraging on all
their knowledge and skills. The issues of
data ownership need to be brought to the
table so as to ensure “Indigenous data
sovereignty.”

Creating an enabling policy environment for
Indigenous-led tourism
•

Transitioning from assisting towards
enabling Indigenous entrepreneurship.
Address side factors that hamper
Indigenous-led tourism and put together
support packages tailored to the
geographical features and specific realities
of communities. Public entities are essential
in facilitating access to finance, business
skills, training and market. Administrations
are also instrumental in supporting the
empowerment of Indigenous tourism
organizations to assume their leadership.

•

Promote Indigenous social enterprises,
cooperatives and trusts. Indigenous
peoples face difficulties to identify the best
financial models to manage their tourism
resources, products and experiences. The
sector should design with Indigenous
leaders robust investment and financial
schemes for Indigenous ventures,
increasing the existing tourism offer and
destinations’ attractiveness.
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Strengthening skills to leverage Indigenous
peoples’ resilience
•

•

•

6

Collaborate with communities in building
new capacities. Design training programmes
to upskill communities in tourism and
hospitality, safety, access to digital markets
and financial tools. The tourism sector,
academic institutions and community
leaders can join forces in this process and
put it in practice together. The training of
future leaders for tourism undertakings can
strengthen bonds with the sector, prevent
migration and reinforce competitiveness of
the overall tourism offer.
Foster communities’ transition towards
the digital era. Lever the potential of
digital skills to promote education, mitigate
unemployment, initiate new entrepreneurial
undertakings and apply innovation within
the value chain. The backing of techcompanies is crucial for Indigenous peoples
to take an active role in this transition. These
partnerships serve as an engine for online
promotion of experiences and services,
particularly relevant for businesses run by
women and youth.
Adopt a place-based approach that
promotes Indigenous entrepreneurship
without losing track of regional development
needs that many communities have in
common. If communities develop tourism,
based on their own resources, in ways that
align with their development perspectives,
long-lasting benefits are generated.
Communities are best-placed to mobilize

their assets and address exclusion and
inequality. A regional mid-term vision may
create a better spill-over effect of the overall
development benefits on a given territory,
populated by related Indigenous peoples.

Acknowledging the relevance of Indigenous
peoples in destinations
•

Embrace the value of Indigenous
creativity. Indigenous cultural expressions
should be seen as an important part of the
cultural capital of tourism destinations and
their overall branding. The opportunities
for placing Indigenous products on the
market require formal employment and
intellectual property schemes. These
contribute to a fairer distribution of benefits,
increase cultural appreciation and curb the
mass sale of counterfeit Indigenous items
within destinations.

•

Develop mentorship systems for
Indigenous ventures. Catalyse the
communities’ role in the sphere of tourism,
creative industries and traditional arts
and crafts through mentorship systems
tailored for different stages of business
developments. When communities improve
their livelihoods through their culture and
traditional knowledge they gain pride
and self-confidence to scale-up their
businesses. The unique experiences and
products offered by Indigenous peoples also
significantly improve the cultural image of
destinations.
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•

•

Let Indigenous peoples drive the creation
of their cultural destinations’ image.
Indigenous communities engaged in tourism
and creative arts are the ones to decide
on the image and brand development
related to their cultural offer and identity.
Destination management organizations,
marketing companies and community
managers may provide technical support in
this endeavour.
Make tourism the catalyst of a better
life quality or good living, according to
many Indigenous peoples’ vision. Tourism
revenues can make major contributions to
Indigenous livelihoods when communities
decide to invest in their healthcare,
sanitation and educational infrastructure.
Air, land and sea connectivity and digital
connections can also be improved if
national and local authorities provide
financial support to tackle the geographical
isolation and lack of infrastructure in rural
areas.

Creating visibility of Indigenous-led tourism
networks
•

Facilitate platforms to reinforce
Indigenous peoples’ networks.
International bodies, governments and trade
associations should enhance the visibility
of Indigenous-led networks so they could
implement their business development
strategies as ultimate decision makers. Many
Indigenous organizations share objectives
but require partners to unfold their tourism
roadmap and promote their success stories.
Solid networks gather talent, skills and
ideas, and create competitive business
environments. Associative structures also
nurture the awareness-raising efforts on key
issues affecting Indigenous development in
all spheres, including tourism.

•

Join hands with technological partners
to connect businesses, entrepreneurs
and communities. Bridging the digital
divide and lack of internet connection and
technological tools is crucial to creating
prosperous and economically sustainable
Indigenous tourism undertakings. In times
of restricted access to communities, an
affordable Internet connection can channel
communication between Indigenous
creators, products and experiences with
their audience and customer networks.
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Resources and good practices
Organisation of Economic Co-operation and
Development (OECD)
In the recent years, OECD has published
relevant research and compilations of
good practices addressing the Indigenous
development, including tourism. Relevant
publications include:
•
•
•
•

Linking Indigenous Communities with Regional Development,
Indigenous Employment and Skills Strategies in Australia,
Linking Indigenous Communities with Regional Development in Canada and
Linking the Indigenous Sami People with
Regional Development in Sweden.

United Nations
The United Nations Declaration on the
Rights of Indigenous Peoples is the most
comprehensive international instrument on the
rights of Indigenous peoples. It establishes
a universal framework of minimum standards
for the survival, dignity and well-being of the
Indigenous peoples.
UN Chief Executives Board (CEB), gathering the
heads of 31 UN agencies, issued in November
2020 A Call to Action: Building an Inclusive,
Sustainable and Resilient Future with Indigenous
Peoples, which underlined that the “(…) respect
for Indigenous peoples’ rights must go hand
in hand with their meaningful participation,

8

inclusion and empowerment to make informed
decisions, as full and equal members of society.”
The message marked the 5th anniversary of the
UN System-Wide Action Plan on the Rights of
Indigenous Peoples (SWAP).
The UN system also issued a Statement by the
Chair of the Permanent Forum on Indigenous
Issues on COVID-19 and Indigenous Peoples
and COVID‑19: A Guidance Note for the UN
System prepared by the UN Inter- Agency
Support Group on Indigenous Issues. On the
occasion of the International Day of the World’s
Indigenous Peoples in 2020, the UN issued
COVID-19 and Indigenous peoples’ resilience
statement, while the UN Secretary General’s
Message for 2020, International Day of the
World’s Indigenous Peoples 9 August also shed
light on key issue affecting the human rights and
vulnerability of Indigenous peoples amidst the
pandemic. Relevant UN resources also include
The United Nations Development Group’s
Guidelines on Indigenous Peoples’ Issues.
The UNESCO policy on engaging with
Indigenous peoples builds upon the Convention
for the Safeguarding of the Intangible Cultural
Heritage (2003), making clear references to
cultural expressions of Indigenous peoples.
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World Indigenous Tourism Alliance (WINTA)
The Larrakia Declaration on the Development
of Indigenous Tourism, adopted by the World
Indigenous Tourism Alliance (WINTA) at the
Global Indigenous Tourism Forum in 2012,
in the Larrakia Country, Australia, as a global
Partnership Framework for Indigenous Human
Rights in Tourism. WINTA and UNWTO started
their collaboration after UNWTO had supported
the principles of the Declaration. The publication
Indigenous Tourism & Human Rights in Asia &
the Pacific Region, produced by the Pacific Asia
Tourism Association (PATA) in collaboration with
WINTA, sets the Larrakia Checklist to ensure
tourism development respects the Indigenous
human rights.

World Intellectual Property Organization (WIPO)
and World Tourism Organization (UNWTO)
issued in 2021 a study on Boosting Tourism
Development through Intellectual Property,
which brings the issue of cultural guardians
and custodians of traditional knowledge that
should be subject to Indigenous communities’
trademarks or original designs protected by IP
rights.
Independently of COVID-19, UNWTO published
AlUla Framework for Inclusive Community
Development through Tourism in 2020, with the
aim of fostering a truly holistic and integrated
approach to inclusive community development
through tourism.

World Tourism Organization (UNWTO)

Other sources

Art 4 of the UNWTO Convention on Tourism
Ethics and the UNWTO Global Code of Ethics
for Tourism outlines that “[…] stakeholders in
tourism development and tourists themselves
should observe the social and cultural traditions
and practices of all peoples, including those
of minorities and Indigenous peoples and
recognize their worth.”

The ILO Indigenous and Tribal Peoples
Convention (No. 169) was adopted in 1989,
calling for governments’ responsibility for
developing, with the participation of the peoples
concerned, co-ordinated and systematic action
to protect the rights of these peoples and to
guarantee respect for their integrity.

The UNWTO Recommendations on Sustainable
Development of Indigenous Tourism, were
adopted by the World Committee on Tourism
Ethics and endorsed by the UNWTO General
Assembly in 2019, as a milestone document for
UNWTO Member States and the private sector
to develop Indigenous tourism in a responsible
and sustainable manner, following a thorough
consultation process with Indigenous peoples.
The Recommendations also contain responsible
traveller tips for visiting Indigenous communities.
Weaving the Recovery – Indigenous Women in
Tourism is a UNWTO led project, in partnership
with leading Indigenous organizations (WINTA,
IMPACTO and CAI), aimed at fostering
Indigenous women’s empowerment through a
people-centred recovery model for community
development, in the post-COVID-19 tourism.

The American Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples, adopted in 2016, by the
Organization of American States (OAS), reiterates
the commitment of the governments to ensure
their economic and social well-being, as well as
the obligation to respect the rights and cultural
identity of Indigenous peoples.
Other sources specific to the tourism sector
include:
National Guidelines – Developing Authentic
Indigenous Tourism Experiences from the
Indigenous Tourism Association of Canada; and
Indigenous People and the Travel Industry:
Global Good Practice Guidelines from
G Adventures, the Planterra Foundation and the
International Institute of Tourism Studies of the
George Washington University.
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