Osnovne informacije o Svjetskom danu turizma 27. rujna
Svjetska turistička organizacija (UNWTO) kao specijalizirana agencija Ujedinjenih naroda
predstavlja vodeću međunarodnu organizaciju na području turizma. Ona prije svega služi
kao globalni forum putem kojeg se raspravljaju pitanja turističke politike, ali i kao
neposredni izvor konkretnog znanja i iskustva.
Sa svojim glavnim sjedištem u Madridu, UNWTO ima središnju i odlučujuću ulogu u
promoviranju održivog razvoja turizma koji je po svojoj ulozi odgovoran i svima pristupačan.
Glavni cilj turizma predstavlja doprinos gospodarskom razvoju, međunarodnom
razumijevanju, miru, blagostanju i općem poštovanju naspram ljudskim pravima i temeljnim
slobodama. Imajući takav cilj, UNWTO posvećuje osobitu pozornost onim zemljama koje su
još uvijek, po pitanju turizma, zemlje u razvoju.
Odluku o pokretanju obilježavanja Svjetskog dana turizma, UNWTO je donio na svojoj trećoj
sjednici održanoj u Torremolinosu, Španjolska, 1979. godine. Svjetski dan turizma se
održava svake godine 27. rujna putem prigodnih manifestacija, priredbi i događanja.
Navedeni datum je odabran kako bi se podudarao s važnim trenutkom za Svjetsku turističku
organizaciju, danom kada je 1970. godine usvojen Statut te organizacije. Sva zbivanja se
uvijek vežu uz jednu odabranu temu koju određuje Generalna skupština po preporuci
Izvršnog odbora Svjetske turističke organizacije.
Svjetski dan turizma obilježava se kako bi se unutar međunarodne zajednice jačala svijest o
turizmu i njegovom gospodarskom, sociološkom, kulturnom i političkom značaju.
Određivanje obilježavanja Svjetskog dana turizma prigodno je i zbog činjenice što se radi o
kraju glavne (ljetne) sezone na sjevernoj hemisferi i o početku glavne sezone na južnoj
hemisferi. To je vrijeme kada na tisuće ljudi iz svih slojeva društva, od samih turista do
turističkih djelatnika razmišlja o turizmu.
UNWTO poziva još jednom sve zainteresirane strane na sudjelovanje u ovogodišnjim
proslavama i događanjima koje će se prirediti u zemljama u kojima žive i u zemljama koje
su odabrali za svoje turističke destinacije.
Generalna skupština Svjetske turističke organizacije je propisala da se svake godine bira
nova zemlja domaćin koja će predstavljati partnera UNWTO-a u obilježavanju 27. rujna. Na
petnaestoj sjednici Generalne skupštine održanoj u Kini u listopadu 2003. godine odlučeno je
da se zemlje domaćini biraju u skladu s geografskim slijedom tj. 2006. godine u Europi,
2007. godine u Južnoj Aziji, 2008. godine u Americi i u Africi 2009. godine.
Na istoj sjednici je zaključeno kako UNWTO, obzirom da se radi o novoj specijaliziranoj
agenciji UN-a, pri odabiru glavne teme treba uzimati u obzir teme kojima se obilježavaju
međunarodne godine i dani koji se nalaze pod okriljem UN-a. Teme koje su se do sada birale
nastojale su povezivati turizam s kulturnim nasljeđem, mirom u svijetu, međusobnim
razumijevanjem, ekologijom, pitanjem društvenog razvoja i dr.
Prošlogodišnja tema Svjetskog dana turizma glasila je „Turizam obogaćuje“. Odabirom te
teme nastojalo se prikazati kako sve više zemalja napušta UNCTAD-ov popis najmanje
razvijenih zemalja upravo zahvaljujući turizmu, tj. zajednice otkrivaju život koji im
omogućuje da budu ponosni na svoje okruženje i kulturu, a u kojem cvjeta malo
poduzetništvo iako se radi prvenstveno o tradicionalno siromašnim društvima.

