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Zurab Pololikashvili, generalni sekretar Svetovne turistične organizacije Združenih narodov (UNWTO) : 

 

 

»Svetovni dan turizma je bil vedno priložnost za srečanje in praznovanje številnih in raznolikih dosežkov naše 

panoge. Večji del štirih desetletij smo praznovali neprimerljivo rast turizma – po velikosti, dosegu in pomenu. 

V letu 2022 vnovič prepoznavamo priložnosti, ki jih je ljudem vsepovsod prinesel, in jih še vedno prinaša, 

turizem. Toda letos se še posebej zavedamo, da se ne moremo vrniti k starim načinom dela. Znova moramo 

razmisliti o turizmu. 

Ko se svet spet odpira, moramo osvojiti nauke pandemije in s tem povezani premor v mednarodnih potovanjih. Z 

razkrivanjem slabosti nam je kriza pokazala, kje lahko povečamo odpornost. Z razkrivanjem neenakosti pa nam 

je pokazala tudi, kje lahko zagotovimo večjo pravičnost. 

Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, skupaj s svojimi 17 cilji trajnostnega razvoja, ostaja še naprej naš 

končni cilj. Vendar pa mora vsak del panoge, od Svetovne turistične organizacije Združenih narodov in vlad na 

vrhu in navzdol do destinacij ter malih podjetij na dnu, vnovič premisliti, kako bomo prišli do cilja. To bo 

zahtevalo preoblikovanje poslovnih modelov, tako da bodo na prvem mestu ljudje. Turizem je vedno delal v prid 

mladih, žensk in skupnosti, zdaj pa mora z njimi tudi zares sodelovati. Potrebujemo nove glasove in nove ideje, 

če želimo preoblikovati našo panogo ter zgraditi boljši turizem za vse. 



Vnovični razmislek o eni največjih gospodarskih panog na svetu ne bo enostaven, vendar smo že na dobri poti. 

Kriza je navdihnila in spodbudila ustvarjalnost. Pandemija je pospešila preoblikovanje dela ter prinesla tako 

izzive kot tudi ogromne priložnosti, da bi lahko še več ljudi imelo dobrobit od vnovičnega zagona turizma. Prav 

tako pomembno napredujemo pri tem, da turizem postane osrednje gonilo zelenega, modrega in digitalnega 

gospodarstva, pri čemer zagotavljamo, da do rasti ne bo prišlo na račun ljudi ali planeta. 

Zdaj šele začenjamo. Zmožnosti turizma so ogromne in naša skupna odgovornost je poskrbeti, da jih v celoti 

izkoristimo. Ob svetovnem dnevu turizma 2022 Svetovna turistična organizacija Združenih narodov poziva tako 

vodilne v turizmu kot tudi vse, ki so pri temelju široke in raznolike turistične piramide, da se ustavijo, pomislijo in 

vnovič razmislijo o tem, kaj počnemo in kako to počnemo. Prihodnost turizma se začenja danes.« 

 


