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Útdráttur 
Þar sem kapítalísmi er einn stærsti þáttur í ferðaþjónustu á heimsvísu þá er líklegt að 
ferðaþjónusta haldi áfram að vera að mestum hluta fjöldaferðamennska. Margar 
ferðamennskustefnur hafa sprottið upp sem mótvægi við kapítalísma og 
fjöldaferðamennsku. Þetta eru stefnur á borð við sjálfbæra ferðamennsku, 
náttúruferðamennsku og ferðamennska í þágu fátækra. Þar sem það verður 
mikilvægara fyrir heiminn að stuðla að sjálfbærni þá verður að finna leið fyrir allar 
þessar stefnur að vinna saman í samfélaginu sem við búum í.  Mikilvægt er að líta á 
ferðaþjónustu sem eina heild og finna sameiginlegan grundvöll fyrir hana á 
heimsvísu. Stjórnarfar innan hennar verður að vera samtaka og þar sem hún er 
hnattræn þá verður það sama að gilda fyrir alla aðila innan hennar. Til að 
ferðaþjónusta geti uppfyllt þær vonir sem bundnar eru við hana þá verður að 
samræma markmið hennar hjá öllum aðilum og þá fyrst er möguleiki fyrir hana að 
uppfylla þær kröfur sem til hennar eru gerðar.        
Abstract 
Capitalism is one of the biggest factors in tourism worldwide and therefore it is likely 
that tourism will continue to develop mass tourism. When sustainable tourism was 
first introduced it was put forward as an opposite to mass tourism, since then it has 
developed in other directions like eco tourism and pro-poor tourism. It is important 
for the world to develop towards sustainability and therefore the importants  of 
tourism to work together globally is vital. It is important to look at tourism as a whole 
and find a common ground for it to be controlled on all levels. The form of 
government in tourism has to be global and the rules have to apply to every aspect of 
tourism for it to work towards sustainability. For tourism to fulfill it’s potental, in 
terms of better life for everyone involved it is important to coordinate the tourism 
objective world wide, if that is possible then tourism will become an important tool to 
eliminate poverty and to help the world become substainable.  
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1. Inngangur 
Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt í ferðamálafræði við Háskóla Íslands. Umfjöllunarefni 
hennar er ferðamennska í þágu fátækra, sjálfbær ferðamennska, fjöldaferðamennska og 
hvernig ferðaþjónusta virkar í hinum kapítalíska heimi. Ferðaþjónusta í þágu fátækra hefur 
alltaf heillað mig og vakið upp spurningar hvort það sé eitthvað sem hægt er að 
framkvæma eða hvort að þetta sé gömul stefna með nýtt nafn. Heimildirnar sem ég nota 
eru mest greinar sem ég hef lesið úr námsefninu ásamt bókum tengdum ferðaþjónustu.  
 Ég ætla að byrja á því að gera grein fyrir ferðaþjónustu almennt, hvernig hún hefur 
þróast í gegnum tíðina og hvaða stefnur eru mest áberandi. Ég segi ítarlega frá þessum 
stefnum og byrja á sjálfbæri ferðamennsku og fjöldaferðamennsku og mun leitast við að 
útskýra hver er hvati er fyrir þessum stefnum og hverju er hægt að ná fram með þeim í 
ferðaþjónustu. Því næst ætla ég að gera ítarlega grein fyrir ferðaþjónustu í þágu fátækra 
sem er ein af mörgum stefnum sem sprottið hafa upp út frá sjálfbæri ferðamennsku. Þær 
leiðir til þess að koma af stað ferðamennsku í þágu fátækra verða tíundaðar ásamt því 
hvaða áhrif þær hafa og hvað ber að varast, ég nota dæmi frá karabísku eyjunni St. Lucia 
mér til stuðnings. Því næst mun ég segja frá kapítalisma og hvernig litið er á hann í 
ferðaþjónustu, hvaða áhrif hann hefur og hvernig best er fyrir ferðaþjónustu aðila að vinna 
með honum. Að lokum segi ég frá útrás Dubai til fátækari svæða þar sem fyrirtækið Dubai 
World reynir að koma upp ferðamannastöðum. 
 Markmið ritgerðarinnar er að finna út hvort að ferðamennska í þágu fátækra sé í 
raun gild ferðamannastefna og hvort að hún sé komin til að vera. Ég ætla að staðsetja þessa 
stefnu innan annarra stefna og útskýra að sjálfbær ferðamennska og fjöldaferðamennska 
séu ekki andstæður þar sem önnur stefnan þarf að hverfa ásamt því að sýna fram á að 
ferðamennska í þágu fátækra gæti ekki gengið án kapítalísma. Þar sem ferðaþjónusta í 
núverandi mynd er orðin órjúfanlegur þáttur í kapítalisma þá ætla ég að reyna að finna leið 
fyrir þessar ferðamannastefnur að vinna saman í því umhverfi sem við búum. Að lokum 
ætla að ég finna út hvort Dubai, með sitt mikla fjármagn geti tileinkað sér ferðaþjónustu í 
þágu fátækra á þeim svæðum sem þeir eru að byggja upp með arðbærum hætti.   
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2. Upphaf og framtíðarspár 
ferðaþjónustu 
Ferðaþjónusta í núverandi mynd hófst eftir seinni heimstyrjöldina eða upp úr 1950. Með 
aukinni tækni breyttist ferðaþjónusta töluvert, ferðalög urðu hættuminni og auðveldara var 
að komast á milli staða og var hún aðallega stunduð frá norður Evrópu til hlýrri landa í 
miðjarðarhafinu. Ferðamenn sóttust eftir hlýrra loftslagi til afslöppunar og afþreyingar 
(Beech & Chadwick, 2006).  Á þessum tíma upphófst svokölluð fjöldaferðamennska og 
var hún ráðandi þar til í lok aldarinnar. Fjöldaferðamennska er þegar landsvæði er heimsótt 
á sama tíma af miklum fjölda ferðamanna. Síðustu ár hefur fjöldaferðamennska þróast í átt 
að sjálfbæri ferðamennsku þó svo að hún sé enn ríkjandi í sinni upprunalandi mynd á 
mörgum stöðum í heiminum. Á leiðtogafundi sem haldinn var í Rio de Janeiro í Brasilíu 
árið 1992 var fjallað um Staðardagskrá 21 sem snýst um mikilvægi sjálfbærni í umhverfi 
og samfélagi. Ferðamennska var sett inn í sjálfbæra þróun árið 1996 og þá var farið að tala 
um sjálfbæra ferðamennsku. Sjálfbærni er skilgreind sem þróun sem mætir þörfum þessara 
kynslóðar án þess að setja þarfir komandi kynslóða í hættu. Takmark sjálfbærni er meðal 
annars að lágmarka náttúrulega eyðileggingu, byggja upp svæði fyrir heimamenn, skapa 
virðingu milli ferðamanns og íbúa ásamt því að draga úr fátækt með því að skapa tekjur 
fyrir heimamenn (Richard Sharpley, 2009).  
 Ferðaþjónusta á heimsvísu hefur vaxið árlega um 7% frá 1950 eða úr 25 milljónum 
í 700 milljónir (Beech & Chadwick, 2006).  Samkvæmt ársskýrslu World Travel & 
Tourism Council (WTTC) frá 2008 til 2009 þá er um 9,9% af vergri heimsframleiðslu 
komin til vegna ferða-
þjónustu, það er reyndar 
lækkun frá 2006 en þá var 
hún 10,3%. Árið 2008 
skapaði ferðaþjónusta um 
238 milljón störf um allan 
heim sem er 8,4% af 
heildaratvinnu. World 
Tourism Organization spáir  
um 4,4% vexti á störfum 
innan ferðaþjónustunnar á 
næstu árum og ætti fjöldin 
að vera kominn upp í tæpar 
300 milljónir á næstu 8 
árum.  WTO reiknar með að 
árið 2020 verði ferðamenn 
orðnir um 1.6 milljarður.   

Mynd 1- Spá WTO til ársins 2020 
Heimild: World Tourism Organization 2008 
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3. Ferðaþjónusta í þróunarlöndum 
Ferðaþjónusta er mikilvæg fyrir efnahag margra þróunarlanda. Lönd eins og Arúba, St. 
Lucia, Seychelles og Bahamas skapa tæpan helming af árlegri landsframleiðslu með 
ferðaþjónustu (Harrison, 2008). 
Afríka er annað gott dæmi um mikilvægi ferðaþjónustunnar því þar hefur hún  aukist mjög. 
Til að mynda spáir World Travel and Tourism Council því að 10.5 milljón störf muni 
skapast í Saharan Afríku næstu 10 ár sem verða beintengd ferðaþjónustu. Huga þarf að 
ýmsu svo að lönd í Afríku geti náð þeim fjölda ferðamanna sem spáð er að verði. 
Ferðamennska í Suður Afríku er mikilvægur þáttur í öflun gjaldeyristekna þeirra. Í dag 
koma til Suður Afríka um 8 milljón ferðamenna á ári en það er mikil aukning frá 1993 þar 
sem einungis 50.000 ferðamenn komu. Suður Afríka var valið til þess að halda 
heimsmeistaramótið í knattspyrnu árið 2010 og er það mikil viðurkenning fyrir það 
uppbyggingastarf sem átt hefur séð stað meðal annars í ferðamálum. Það eru ekki öll lönd í 
Afríku búin að átta sig á hversu mikill efnahagslegur ágóði er í ferðamennsku og taka þar 
að leiðandi ferðamennsku ekki alvarlega (Vevin, 2007). 
 Eins og fram hefur komið skapar ferðamennska mörg störf, sérstaklega fyrir 
heimamenn. Þeim mun meiri ferðaþjónusta á svæði því meiri eftirspurn og framboð er eftir 
atvinnu. Í framtíðarspá World Tourism Organization munu ríkjandi ferðamannamarkaðir 
breytast, þar sem Evrópa og Ameríka koma til með að missa töluvert af hlutdeild sinni og 
það mun færast yfir til svæða í Miðausturlöndum, Afríku, Asíu og Kyrrahafslöndum. 
(WTO, 2008).  
Eins og þessar tölur gefa til 
kynna þá mun 
ferðamennska í 
þróunarlöndum aukast og 
getur það hjálpað þeim til 
að bæta efnahagsástand 
sitt. Möguleikar 
ferðaþjónustu í 
þróunarlöndum getur laðað 
að erlenda fjárfesta og 
þannig aukið skattatekjur 
ásamt því að skapa fleiri 
störf. Þetta hefur hvatt 
þróunarlönd til þess að 
fjárfesta í ferðaþjónustu. 
Efnahagslegur leki hefur 
verið helsta vandamál 
ferðaþjónustu í þróunarlöndum, það er þegar þær tekjur sem koma inn í landið fara beint út 
úr landinu aftur án þess að nýtast þeim sem þar búa. Árið 1998 hélt World Tourism 
Organization því fram að einungis 30,5% af heildartekjum ferðaþjónustunnar í 
þróunarlöndum skilaði sér til heimamanna, hinn hlutinn lak út úr landinu.  
 Efnahagslegur leki er ekki eina vandamálið sem hrjáir ferðamennsku í 
þróunarlöndum. Ágangur ferðamanna á auðlindir hefur verið mikill og afleiðingarnar geta 

Mynd 2 – Spá um markaðshlutdeild svæða í ferðaþjónustu 
Heimild: World Tourism Organization 2008 
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verið alvarlegar. Þau svæði sem eiga í mestri hættu vegna ágangi ferðamanna eru 
landsvæði, ferskvatn og sjávarauðlindir. (Neto, 2003). Ef ferðaþjónustan er óskipulögð og 
of margir ferðamenn eru til staðar þá getur það haft neikvæð áhrif á samfélagið. 
Ágreiningur milli heimamanna og ferðamanna er tíður, sérstaklega á svæðum þar sem 
mikið er um efnahagslegan leka og ágangur ferðamanna mikill á viðkvæm landsvæði. Slík 
þróun getur leitt til átaka á milli ferðaþjónustu aðila og heimamanna  (Neto, 2003; Torres 
& Momsen, 2004).  
 Ferðaþjónusta í þróunarlöndum ætti að stuðla að auknum efnahagslegum bata og 
styrkingu samfélags með því að útrýma fátækt og brjóta upp misskiptingu. Vegna 
efnahagslegs leka í ferðaþjónustu er nauðsynlegt að endurskipuleggja hana og beina henni 
í átt að sjálfbærni. 
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4. Sjálfbær- og fjöldaferðamennska 
Sú ferðamennska sem hefur burði til að breyta umgjörð ferðalaga þá er það sjálfbær 
ferðamennska. Það hefur verið erfitt fyrir suma fræðimenn að taka afstöðu gegn sjálfbæri 
ferðamennsku en það kemur líklegast til vegna þess að hugtakið sjálfbærni er aðlaðandi og 
hefur í för með sér bætingar í umhverfinu. Umræða um hlýnun jarðar hefur orðið háværari 
á 20. öldinni sem og leiðir til að koma í veg fyrir hana. Margir eru á þeirri skoðun að 
sjálfbær ferðamennska geti upprætt flest vandamál sem upp komið hafa í þróun 
ferðamennsku, aðallega með upprætingu á fjöldaferðamennsku að leiðarljósi (Butler, 
Richard W, 1999). 
 Skilgreining á sjálfbæri ferðamennsku er vandasöm þar sem hugtakið er túlkað á 
svo marga vegu þar sem engin ein skýring er á hugtakinu því þeir sem reyna að túlka það 
hafa allir sitt eigið sjónarmið. Til eru sjö stig sjálfbærni, þar sem tekið er tillit til allra 
þeirra sem hafa hagsmuni að gæta og geta komið með hugmyndir út frá sínum eigin 
sjónarmiðum. Þessi sjö sjónarmið eru náttúruleg, menningarleg, pólitísk, efnahagsleg, 
félagsleg, stjórnarfarsleg og frá sjónarhorni ríkisstjórnarinnar. Þegar litið er á hversu ólíkir 
þessir hópar eru og hvaða hagsmunum þeir hafa að gæta þá er auðvelt að sýna fram á 
hversu erfitt er að skilgreina hugtakið sjálfbær ferðamennska (Butler, Richard W, 1999). 
 Sjálfbær ferðamennska líkt og hugtakið sjálfbær þróun er orðið einhverskonar 
pólitískt slagorð og það er erfitt að átta sig á þverstæðunum sem fylgir hugtakinu. Dæmi 
um það er til að mynda stækkun Heathrow flugvallar þar sem byggð var ný flugbraut en 
henni var mótmælt af náttúruverndarsinnum en fagnað af fyrirtækjum á svæðunum. Hvor 
hefur rétt fyrir sér, sá sem vill ná fram efnahagslegri sjálfbærni eða sá sem vill ná fram 
náttúrulegri sjálfbærni? Segja má að ferðamennska sem getur staðið ein og sér í langan 
tíma án þess að áhugi minnki eða svæðið skemmist sé sjálfbær ferðamennska, þá er einnig 
hægt að segja að borgarferðamennska í Róm, London og New York sé sjálfbær þar sem 
þessir staðir hafa verið vinsælir lengi og ekkert útlit fyrir að heimsóknum sé að fækka 
(Richard Sharpley, 2009).  
 Í raun eru margir sem styðja sjálfbæra ferðamennsku til þess að mótmæla 
fjöldaferðamennsku. Þeir trúa að sjálfbær ferðamennska geti tekið við af henni sem 
leiðandi kostur og þar að leiðandi útrýmt öllu því slæma sem fjöldaferðamennsku fylgir. 
Þeir sem telja að sjálfbær ferðamennska sé svarið við öllum þeim vandamálum sem fylgja 
ferðaþjónustu gera sér ekki grein fyrir vandanum sem getur fylgt henni. Til að mynda er 
nánast óhugsandi að ferðamannastaður hafi ekki áhrif á svæðið þar sem hún er stunduð á 
einhvern hátt. Einnig gefur þessi hugsunarháttur til kynna að fjöldaferðamennska geti 
aldrei verið stunduð á sjálfbæran hátt og að hún sé í raun andstæða sjálfbærar 
ferðamennsku. Það er ætti ekki að hugsa þannig vegna þess að í staðin fyrir að reyna að 
útrýma fjöldaferðamennsku þá ætti takmarkið að vera það að gera fjöldaferðamennsku 
meira sjálfbæra. Fjöldaferðamennska er og hefur alltaf verið mjög vinsæl því hún skapar 
miklar tekjur fyrir svæðin ásamt því að skapa mörg störf fyrir þá sem þar búa. (Butler, 
Richard W, 1999). 
 Ef ferðamennska er stunduð í smærri einingum verða félagsleg og náttúrulega áhrif 
mun minni, en á móti kemur þá verður efnahagslegur ágóði minni og þar af leiðandi verður 
samfélagið ekki efnahagslega sjálfbært, það er ef tekjurnar koma ekki inn þá fá heimamenn 
ekki vinnu. Þess vegna laðast þjóðir frekar að fjöldaferðamennsku vegna þess að hún gefur 
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skjótan gróða en á móti kemur ágangur á samfélags- og náttúrulegu auðlindirnar (Butler, 
Richard W, 1999). 
 Út frá Sjálfbæri ferðamennsku hafa sprottið fleiri ferðamannastefnur. Þetta eru til 
að mynda náttúruferðamennska og ferðamennska í þágu fátækra sem sagt verður meira frá 
síðar. Náttúruferðamennska snýst umfram allt um verndun og velferð náttúrunnar ásamt 
því að skapa tekjur fyrir fólkið sem býr á svæðunum sem heimsótt eru. Hún er stunduð í 
smáum hópum til að lágmarka skaða á náttúrunni. Slagorð náttúruferðamennsku er að taka 
aðeins myndir og skilja aðeins eftir fótspor. Náttúruferðir eru oft farnar á svæði sem eru 
mjög viðkvæm og þess vegna hafa þessir ferðamenn oft verið gagnrýndir. Þeir fljúga 
langar vegalengdir á viðkvæm svæði sem hafa verið byggð upp til þess að heimsækja. Ef 
þessir ferðamenn hefðu ekki komið þá hefði staðurinn verið látin afskiptalaus og væri þar 
að leiðandi mun vistvænni heldur en hann er núna (Russel, A. & Wallace G, 2004). 
 Sannleikurinn um ferðamennsku er sú að hún notfærir sér auðlindir, bæði með 
uppbyggingu og ferðum á svæði ásamt því að ferðamenn skilja eftir sig úrgang. 
Ferðamennska getur ofnotað auðlindir þannig að ekki er aftur snúið og til þess að halda 
áfram að vaxa þá þurfa svæðin að berjast til að fá ferðamenn til sín og nota þar að leiðandi 
auðlindir almennings til að mynda vatn og orku. Ferðaþjónusta er samansett af mörgum 
smáum fyrirtækjum sem hafa það markmið eingöngu að berjast fyrir lífi sínu eða til þess 
að hámarka hagnaðinn (Richard Sharpley, 2009). Vegna þess að það er enginn sérstakur 
staðall yfir það hvað má kalla sjálfbært og náttúrulegt þá notfæra litlu 
ferðaþjónustuaðilarnir sér það og kalla sig sjálfbær til að laða að sér fleiri viðskiptavini 
(Butler, Richard W, 1999). 
 Helsta vandamál sjálfbærar ferðamennsku er stjórnarfar. Sjálfbærni heimsins, 
meðal annars í gegnum ferðamennsku verður að njóta stuðnings alls heimsins. Vegna þess 
að ferðamennska er hnattræn þá er mjög vandasamt að stjórna henni. Það verða að vera til 
reglur sem gilda yfir alla til þess að tileinka heiminum sjálfbæra ferðamennsku, það verður 
að eiga við um allar tegundir ferðamennsku, hvort sem umræðir ferðir innanlands, 
utanlands, fjölda eða fámenna, dagsferðir eða gistiferðir þá verða allir að lúta sömu 
reglunum (Richard Sharpley, 2009). 
 Til þess að sjálfbær ferðamennska gangi upp þá verður ferðamaðurinn að breyta 
neysluvenjum sínum og haga sér á þann hátt sem sjálfbær ferðamennska ætlast. Þó að það 
hafi sýnt sig að maðurinn sé orðinn meira vakandi fyrir sjálfbærni með því að panta sér 
ferðir á staði sem bjóða upp á sjálfbæra ferðamennsku þá eru engar sannanir fyrir því að 
hann sem neytandi hagi sér í samræmi við það. Margir telja að eina leiðin til þess að ná 
fram sjálfbæri ferðamennsku sé að gera daglegt líf ferðamannsins betra og þar af leiðandi 
minnka þörf hans til að fara á önnur svæði og skaða þau. Aðrir segja að eina leiðin til 
sjálfbærni er að útrýma fátækt og upphalda mannréttindum ásamt því að auka arðbæni og 
ná fram heimsfrið, þá kemur sjálfbærni sjálfkrafa (Richard Sharpley, 2009). 
 Líklegt þykir að nú þegar heimskreppa hefur skollið á þá fari fólk að hafa minni 
áhyggjur af umhverfinu. Fólk velur ódýrari ferðir og líklegt þykir að fjöldaferðamennska 
verði meira áberandi á komandi árum. Fólk veit af hættunum sem ósjálfbær lifnaðarháttur 
hefur í för með sér en þar sem það hefur ekki eins mikið fé á milli handana þá vill það ekki 
breyta lifnaðarháttum sínum í átt að sjálfbærni, það þarf að kljást við mikilvægari 
vandamál en losun gróðurhúsaefna (Richard Sharpley, 2009). 
 Það er erfitt að segja til um hvort sjálfbær ferðamennska virki vegna þess að til þess 
að svæði sé í raun sjálfbært þá verður það að vera sjálfbært í mörg ár. Hugtakið er 
einfaldlega of nýtt til að geta dæmt um hvort það sé að skila árangri. 
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5. Ferðamennska í þágu fátækra 
Þróunarmarkmið Sameinuðu þjóðanna: Millennium Development Goals, stuðlar meðal 
annars að því að draga úr fjölda þeirra sem búa við gríðarlega fátækt um helming, auka 
menntun og útrýma kynjamisrétti í þróunarlöndum. Þá hefur ljósinu í 
alþjóðarferðamennsku verið varpað á ferðaþjónustu í þágu fátækra og snýst hún um að 
bæta lífsskilyrði íbúa í þróunarlöndum með ferðaþjónustu (Torres & Momsen, 2004).  
 Ferðamennska í þágu fátækra er skilgreind sem ferðamennska sem hjálpar 
fátækum, hvort sem það er efnahagslega, umhverfislega eða menningarlega (Ashley, 
Goodwin & Roe, 2001). Hugtakið var fyrst kynnt árið 1999 af British Department for 
International Development og var það hugsað sem leið til að koma fátækum ríkjum ásamt 
íbúum þeirra í kynni við ferðamennsku (Vevin, 2007). Ferðamennska í þágu fátækra er oft 
sett fram sem smærri eining innan annarra stefna í ferðamennsku svo sem náttúru- eða 
sjálfbæri ferðamennsku. Þegar ferðamenn heimsækja fátækari svæði er mikilvægt að þeir 
versli við heimamenn og noti þá þjónustu sem þeir bjóða upp á. Með því að versla beint 
við heimamenn þá er hægt að sleppa milliliðum og ágóðinn ætti því að renna óskiptur til 
þeirra. Það sem laðar ferðamenn að eru svæði sem eru framandi og bjóða upp á mikla 
náttúrufegurð eða dýralíf og staðreyndin er sú að mörg þróunarlönd hafa upp á þetta að 
bjóða (Ashley o.fl., 2000). Þar sem ferðamennska er fjölbreytt atvinnugrein þá ættu 
möguleikar þróunarlanda til að ná settum markmiðum að vera til staðar því þau hafa margt 
upp á að bjóða ferðamönnum. Ferðamaðurinn sækir í þjónustu og þar af leiðandi ættu 
tækifæri fyrir tengslanet að geta myndast og möguleikar á uppbyggingu annarra 
atvinnugreina á svæðinu að opnast. Eins og fram hefur komið er ferðaþjónusta mjög 
fjölbreytileg atvinnugrein og getur þá myndast tækifæri fyrir fleira fólk að komast til starfa 
og sérstaklega er horft á tækifæri fyrir konur að fá störf tengd ferðaþjónustu (Ashley, o.fl.,  
2001). 
  Það eru mörg vandamál sem þróunarlönd glíma við og þurfa þau að ná að yfirstíga 
þau til að geta komið af stað ferðaþjónustu sem skilar hagnaði. Þau atriði sem geta komið í 
veg fyrir það er skortur heimamanna á fagkunnáttu, menntun, þjálfun starfsfólks og 
gæðakröfum (Neto, 2003; Ashley, o.fl., 2001). Ákvarðanir og skipulag er alloft í höndum 
erlendra stofnana eða stóra hagsmunaaðila innan svæðisins, það er því oft erfitt fyrir 
fátæka að koma rekstrinum í fastar skorðir vegna skorts á fjármunum og mikil hætta er á 
að þeir gefi eftir til þeirra sem hafa þessa fjármuni (Spenceley & Seif, 2003). Það eru leiðir 
til þess að lágmarka vald þeirra hagsmunaaðila sem græða hvað mest og þar af leiðandi að 
dreifa tekjum jafnara til heimamanna. Margir vilja meina að besta leiðin til þess sé að 
koma á fót einhverskonar stefnuskrá eða handbók á alþjóðavettvangi (Ashley, Boyd & 
Goodwin 2000).  
 Mikilvægustu skrefin til þess að ferðamennska í þágu fátækra nái fótfestu er að fara 
ekki of geyst af stað, taka tíma í allt skipulag, fá helstu viðskiptajöfra, hagsmunaaðila og 
forystumenn ferðaþjónustunnar ásamt fulltrúum heimamanna til þess að taka þátt í 
þróuninni. Þá munu allir þessir aðilar ákvarðanirnar og læra af þeim saman, þar af leiðandi 
byggist upp ómetanleg reynsla sem hægt er að nota til frekari uppbyggingar á þessum 
svæðum (Ashley, o.fl., 2001). 
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5.1 Leiðir til þess að koma af stað ferðamennsku 
í þágu fátækra 

Til að hægt sé að koma af stað ferðamennsku í þágu fátækra þannig að hún þrífist þarf 
samstarf ríkisstjórnar og þeirra sem búa á svæðunum af vera mikið. Takmark 
ferðamennsku í þágu fátækra er þrennskonar, peningalegur hagnaður, hagnaður á öðru en 
peningum svo sem menningarlegur, menntun og fleira og að lokum stefnubreytingar 
(Ashley, Goodwin & Roe, 2001b). 
 Til þess að ná fram peningalegum hagnaði þarf að útbúa viðskiptatækifæri fyrir 
fátæka, lítil fyrirtæki á ferðamannasvæðunum í eigu heimamanna geta hjálpað mikið ef 
ferðamenn versla við þau. Útbúa þarf störf fyrir fátæka, störf sem hægt er að gegna án 
mikillar menntunar og eru ekki eftirsótt af fólki með menntun. Ef ferðamannasvæði er að 
skila hagnaði þá er mikilvægt að peningunum sé eytt á sama svæði til að stöðva 
efnahagslegan leka. Þar að leiðandi græðir svæðið í heild sinni, bæði beint og óbeint frá 
ferðamönnum (Ashley o.fl., 2001b). 
 Annar hagnaður en peningalegur er einnig mikilvægur. Þeir sem fá vinnu í 
ferðamannageiranum eiga samkvæmt ferðamennsku í þágu fátækra að fá menntun og 
þjálfun í vinnu sinni. Með aukinni þekkingu verður þjónustan betri og meira skipulag 
verður á svæðinu. Lágmarka þarf náttúrulega eyðileggingu vegna þess að fátækir reiða sig 
á náttúruauðlindir og umfram allt verður að varast að gengið sé of harkalega á þær. 
Mikilvægt er að vera á varðbergi gagnvart félagslegum ágangi og virðing gagnvart 
heimamönnum verður alltaf að vera til staðar. Ef ekki gæti skapast óvild milli heimamanna 
og ferðamanna (Ashley o.fl., 2001b). 
 Til þess að ferðamennska í þágu fátækra komist af stað er mikilvægt að nýta þá 
hjálp sem býðst. Margar ríkisstjórnir álíta ferðamennsku einungis leið til að fá gjaldeyri inn 
í landið. Útbúa þarf áætlun til þess að fleiri hagnist svo leiðrétting á fátækt geti orðið. 
Mikilvægt er að það sé gert í samræmi við þá fátæku. Það verður að taka tillit til skoðana 
þeirra og vara sig á ákvarðanir séu ekki teknar án ráðfæringa við þennan hóp þar sem 
líkurnar eru að ákvarðanirnar hafi mest áhrif á þá. Einkaaðilar eru mikilvægir, ekki 
einungis stór fyrirtæki heldur einnig þau fyrirtæki sem eru á svæðinu og í eigu 
heimamanna (Ashley o.fl., 2001b). 
 Ferðamennska í þágu fátækra er ekki stefna gegn kapítalisma. Þó að kapítalismi 
snúist um um frjáls viðskipti með engum höftum þá gengur það ekki þvert á hag fátækra. Í 
kapítalísku samfélagi þá eru góðar líkur á að fátækir fái vinnu hjá þeim einkaaðilum sem 
hafa hvað mest að segja varðandi við ferðamennsku á svæðinu. Hættan við það er sú sama 
og annarsstaðar þar sem vinnuafl er ódýrt, stór fyrirtæki geta notfært sér bág kjör fátækra 
og greitt þeim lægri laun líkt og stórfyrirtæki eins og Nike, Gap, Wallmart og fleiri hafa 
gert í gegnum tíðina (Harrison, 2008). 
 Þeir sem sjá um að skipuleggja ferðamennsku í þágu fátækra verða að hafa í huga 
að fara aldrei of langt út fyrir hugtakið. Þeir þurfa að vita hvað svæðið hefur upp á að bjóða 
með tilliti til ferðaþjónustu og nýta þær auðlindir sem svæðið hefur upp á að bjóða í stað 
þess að ganga á þær þar til þær eyðileggjast. Ferðamennska í þágu fátækra getur verið góð 
viðskiptahugmynd og þeir sem auglýsa hana verða að fá ferðamenn til þess að heimsækja 
staðinn og svala einhverri þörf, menningarlegri, náttúrulegri eða annari. Markaðsetningin 
má aldrei hræða ferðamanninn eða fá hann til að vorkenna þeim fátæku (Ashley, Goodwin 
& Roe, 2001a). 
 Ferðamennska í þágu fátækra er ný og óreynd, það eru ekki til reglur sem segja til 
um hvernig á að haga henni. Ferðamennska í þágu fátækra er mun veigameiri en 
náttúruferðamennska og þarfnast þar af leiðandi meiri stjórnunar, hún þarf að fara úr smáu 
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yfir í stórt, framleiða vörur, markaðssetja sig, gera áætlanir, setja stefnur og fá fjármagn. 
Staðsetning fyrir ferðamennsku í þágu fátækra er mjög mikilvæg vegna þess að sum svæði 
eru mjög fátæk en með litla eða enga ferðaþjónustu (Ashley o.fl., 2001a).  
 Einkaaðilar eru mikilvægur þáttur, sem meðeigandur eða ráðgjafar, þeir geta 
hámarkað notkun á byrgjum og vinnuafli heimamanna. Þeir geta komið á fót 
viðskiptatengslum, þróað eða deilt aðgangi að innviði svo sem vatni, vegum og 
heilbrigðisþjónustu. Með betri tengslum við heimamenn er hægt sjá hversu langt má 
ganga, semja og gera það sem er best fyrir þá (Ashley o.fl., 2001a). 
 Hið opinbera er mikilvægur þáttur þegar kemur að stefnum, reglum og skipulagi. 
Þeir geta rætt við fulltrúa fátæka fólksins þegar taka þarf ákvörðun um ferðaþjónustuna, 
samið við heimamenn um notkun á þeirra svæði og bjóða þeim eitthvað annað í staðinn. 
Þeir geta hvatt til frekari dreifingar ferðamennsku á fátækari svæðin til dæmis með því að 
byggja hótel, ná góðri markaðssetningu og einnig breytt reglum til að hjálpa litlum 
fyrirtækjum að blómstra og viðhaldið þeim(Ashley o.fl., 2001a). 
 Íbúar fátækari svæða hafa einnig mörg hlutverk, þeir eru vinnumenn, frumkvöðlar 
og meðlimir í samfélaginu og þeir geta hjálpað mikið við uppbyggingu ferðamennskunnar. 
Það þarf að auka skilning þeirra   á ferðamennsku, hverjir eru kostir og gallar. Einnig þarf 
að auka hæfni þeirra sem reka lítil fyrirtæki og kanna möguleika á að útbúa 
menningarlegar vörur frá heimamönnum og koma þeim á aðra markaði (Ashley o.fl., 
2001a). 
 Mikilvægt er að átta sig á því að ferðamennska í þágu fátækra er ekki aðeins fyrir 
þá allra fátækustu, með hjálp ferðamennsku geta allar stéttir samfélagsins hagnast. 
Líklegast er að þeir fátæku fái minnst af hagnaðinum en á meðan þeir fá eitthvað þá er 
stefnan að ganga að vissu leyti. Þetta er í raun ekki spurning um að fjölga ferðamönnum 
heldur að dreifa tekjunum á fleiri svæði en aðeins í vasa þeirra allra ríkustu og stærstu. 
(Harrison, 2008). 

5.2 Bein áhrif ferðaþjónustu í þágu fátækra 

Eins og kom fram hér að ofan þá er ferðamennska í þágu fátækra mjög skyld sjálfbæri 
ferðamennsku og er grundvöllurinn sá sami, það er að bæta stöðu efnahags, þjóðfélags og 
umhverfis viðkomandi lands. Til að ferðamennska geti verið talin sjálfbær þarf umfang 
hennar að standast burðargetu viðkomandi svæðis. Það getur verið hættulegt fyrir fátækari 
lönd ef ferðamennskan á svæðinu er ósjálfbær, fátækari landsvæði geta átt í meiri hættu á 
umhverfisröskun ásamt því að eiga í hættu að gengið sé á þjóðfélagið og menningu 
svæðisins. Sjálfbær ferðamennska reynir að hafa ásættanleg áhrif á vistkerfi og 
náttúruperlur og mikilvægast er að hún gefi af sér til þess svæðis sem hún er stunduð 
(UNEP, 2008). Ferðaþjónusta í þágu fátækra hefur ekki reynt að líkja sér við sjálfbæra 
ferðamennsku en á engu að síður mjög margt sameiginlegt með henni. 
 Ferðamennska í þágu fátækra hefur margt upp á að bjóða, hún skapar vinnu fyrir 
íbúana, konur jafnt sem karla ásamt því að notfæra sér menningu og sögu þeirra án þess að 
koma af stað neikvæðum áhrifum í umhverfi þeirra (Ashley o.fl., 2001a). Á svæðum þar 
sem störf hafa skapast verður ferðamennska mjög mikilvæg. Það er einungis brot af þeim 
sem sleppa algjörlega frá fátæktinni en þeir fá engu að síður meiri tekjur en þeir eru vanir 
að fá. Peningarnarir dreifast ójafnt innan samfélagsins en ef þeir koma aftur í samfélagið 
þá er þeim eytt aftur innan svæðisins og fjármunirnir haldast á þessu svæði. Þar af leiðandi 
styrkja þeir svæðið í heild sinni til lengri tíma og dreifast jafnar með tímanum.  
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 Ferðamennska í þágu fátækra er ennþá á byrjunarstigi og þess vegna hefur hún ekki 
en getað haft áhrif á stærri svæði. Þrátt fyrir að gróðin sé lítill þá hefur hann í för með sér 
mörg tækifæri. Einstaklingur sem hefur vinnu fær meira sjálfstraust, meiri bjartsýni á lífið 
og framtíðina ásamt aukinni vellíðan (Ashley o.fl., 2001a). 

5.3 Margt gott og slæmt  

Síðan ferðamennska fyrir fátæka var uppgötvuð þá hefur sést árangur jafnt sem áhyggjur. 
Sá árangur sem er sýnilegastur er sá að hugtakið er haft að leiðarljósi í fátækari löndum. 
Hugtakið er til að mynda sett á stefnuskrá ferðaþjónustunnar í Afríku og ber 
ferðamennskan í Afríku víða keim af ferðamennsku fyrir fátæka. Einnig hafa bankar og 
fjölmiðlar í Asíu leitt stefnuna til að safna gjaldeyri inn í landið. SNV eða Hollensku 
þróunarsamtökin hafa bætt fátækt inn í sjálfbæra ferðamennsku og hafa ráðgjafa í löndum 
innan Asíu, Afríku og í mið og Suður Ameríku. Ferðaþjónusta Sameinuðuþjóðanna hafa 
komið upp sjóðum og áætlunum sem kallast Sjálfbær ferðamennska, eyðing á fátækt til 
styrktar verkefninu. Mörg fleiri samtök hafa sett fram skýrslur og markmið sem 
undirstrikar að ferðamennska geti skipt sköpun til að draga úr fátækt. Þrátt fyrir öll þessi 
verkefni þá eru nokkur áhyggjuefni sem stefnan hefur í för með sér og mun ég útskýra 
nokkur þeirra. 
 Ferðamennska í þágu fátæktar er ennþá unnin á smáum grundvöllum. Til að 
árangur sjáist þá þarf að innleiða hugtakið á stærra svið og er það gert með því að innleiða 
það í fjöldaferðamennsku. Það má ekki útiloka ferðamennsku í þágu fátækra frá 
fjöldaferðamennskunni þar sem hún er sniðin að smáum hópumm Mikilvægast er að 
aðlaga hana að stærri hópum þannig að hún geti virkilega haft áhrif á meiri fjölda en hún 
gerir núna, þá fyrst fara að sjást raunverulegar breytingar. Markaður fyrir ferðamennsku í 
þágu fátækra er ekki mikill, það er lítið auglýst og verður til þess að erfitt er að fá 
ferðamenn á svæðin. Ferðamennska verður ekki til ef engin veit af henni og því er 
mikilvægt að auglýsa til að fá fólk til að heimsækja þessi svæði. Þetta getur verið þversögn 
þar sem erfitt er fyrir svæði að auglýsa sig án fjármangs og þá þarf utanaðkomandi 
fjárveitingu. Einnig er mikið vandamál að fá faglært fólk og kostnaðarsamt er að þjálfa 
heimamenn í störfin. Erfitt er að fá styrki vegna þess að einkaaðilar vilja sjaldan leggja fé í 
eitthvað sem þeir hagnast ekki á. Margir vilja skjótan gróða og miðað við hve hæg þróun er 
á ferðamennsku í þágu fátækra þá er ekki líklegt að styrkir séu fengnir.   
 Hægt er að segja að öll ferðamennska þar sem fátækir hagnist geti í raun verið 
flokkuð sem ferðamennska í þágu fátækra, þá er einnig verið að tala um 
kynlífsferðamennsku, þar sem erlendir ferðamenn notfæra sér bág kjör íbúa og vændi sér 
til afþreyingar. Ég vill meina að hún geti aldrei flokkast undir ferðamennsku í þágu fátækra 
vegna þess að þó hún myndi eflaust hjálpa einhverjum að fá aukið fé milli handana þá er 
líklegt að þetta fé fari frekar til þriðja aðila sem notar bág kjör fátækra í sína þágu og 
misnoti þar að leiðandi vald sitt. Einnig er peningalegur hagnaður aðeins einn þáttur af 
mörgum varðandi ferðamennsku í þágu fátækra og kynlífsferðamennska eykur ekki 
sjálfstraust eða bætir lífskjör fyrir fátæka aðilann sem vinnur við hana (Harrison, 2008). 
 Ferðamennska í þágu fátækra er ennþá svo ungt hugtak og lítið er til af gögnum 
sem sýnir hvort þetta borgi sig og hvort þetta hafi raunveruleg áhrif á fátæka. Skortur á 
þessum gögnum gera fjármagn enn erfiðara að fá. Þrátt fyrir þetta vandamál þá er fólk 
ennþá að læra á hugtakið. Stefnan er orðin nokkuð skýr, það er búið að leggja línurnar um 
markmið og hvað þarf að gera. Það þarf að aðlaga stefnuna að hverju svæði fyrir sig svo að 
hægt sé að þarfagreina til að geta sett nákvæm markmið fyrir hvert svæði. Ef byggt er til 
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framtíðar og lært af mistökum þá er hægt að ná takmarkinu sem ferðamennska í þágu 
fátækra setur. Til þess að það sé hægt þá þarf að fá einkaaðila til þess að fjárfesta, það er 
hægt með réttri markaðsetningu ásamt því að fá til liðs við sig einkaaðila sem hugsa ekki 
einungis um mikinn hagnað og eru tilbúnir að taka langan tíma í verkefnið. Annar 
möguleiki er að búa til kjarna innan svæðisins, sem samanstendur af litlum einkaaðilum, 
frumkvöðlum og íbúum ásamt ríkinu og þeirra hlutverk er að koma af stað uppbyggingu 
þar sem allir aðilar stefna að sömu markmiðum. Hægt er að koma ferðamennsku í þágu 
fátækra inn í aðrar ferðamannastefnur svo sem fjöldaferðamennsku til að ná smá af þeirra 
hlutdeild. Einnig er mikilvægt að aðilar innan stefnunnar hafi aðgang að mörkuðum til þess 
að láta vita af sér og takmörkum þess.  
 Ferðaþjónusta er mjög stór atvinnugrein á heimsmælikvarða og á þeim tímum sem 
við lifum í dag þá er tækifæri til að setja þarfir fátækra ofar en þær hafa verið. 
Ferðaþjónusta hefur í gegnum tíðina einblínt á þá ríku en núna hafa ýmis samtök séð sér 
leik á borði og hafa ferðaþjónustu inn í markmiðum sínum til að útrýma fátækt. Þeim sem 
verið er að hjálpa verða að grípa tækifærið og taka ferðaþjónustunni fagnandi og líta á hana 
sem tækifæri í sínu sviði frekar en eitthvað sem á ekki að skoða. Þetta þýðir að það þarf að 
kynna fátækum svæðum fyrir ferðamennskunni og breyta hugafari þeirra um allan heim og 
átta sig á að ferðaþjónusta er tækifæri til þess að hafa áhrif á fátækt um allan heim (Ashley, 
C. & Goodwin, H. 2007). 
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6. Dæmi frá St Lucia 
St. Lucia er ein af vindeyjunum í Minni Antilles í karabískahafinu. Hún fékk sjálfstæði 
árið 1979 og þar búa um 150.000 manns. Fæðingartíðnin er há, meira en 2% á ári. 
Venjuleg ferðamennska hófst á sjötta áratugnum og voru flestir ferðamennirnir breskir. 
Ferðamennska er helsta tekjulind landsins og veitir hún yfir 10.000 bein og óbein störf í 
landinu(Renard, 2001). Ríkisstjórn St. Lucia hefur opinberlega gefið út að ferðamennska 
sé helsta tekjulind þeirra og þeir vilja með öllu móti dreifa ferðamönnum út um alla eyjuna 
í stað þess að nota fáa ákveðna staði (Jules, 2005). 
 Á síðustu árum hefur ferðamennskan á eyjunni verið bundin við sama svæðið sem 
gerir það að verkum að sama fólkið hagnast. Reynt hefur verið að gera eyjuna að stað fyrir 
sjálfbæra ferðamennsku með tilraunum til að dreifa ferðamönnum meira um eyjuna. 
Bananar eru helsta útflutningsvara St. Lucia og hafa þeir ekki náð að selja þá á erlenda 
markaði og þar af leiðandi hafa þeir misst aðgang að vestrænum mörkuðum (Renard, 
2001). Vegna þessa hefur fátækt á svæðinu aukist til muna. Breytingar á ferðamálum St. 
Lucia eru af hinu góða og mjög jákvæð þróun fyrir eyjuna. Samtökin SLHTP eða St. Lucia 
Heritage Tourism Programme reyna að koma í veg fyrir efnahagslegan leka á eyjunni með 
því að gera hana fullkomlega sjálfbæra með tilliti til ferðamennsku. Til þess að ná þessu 
takmarki þarf að mennta heimamenn, byggja innvið, framleiða vörur og auglýsa 
umhverfið. Takmark SLHTP er að þróa ferðamennskuna á eyjunni þannig að upplifunin 
fyrir ferðamenn verði betri og að þeir geti fengið þá náttúrulegu og menningarlegu 
upplifun sem þeir sækjast eftir án þess að skaða svæðið. Einnig vill SLHTP auka 
náttúruferðamennsku í bland við það sem eyjan hefur upp á að bjóða. Þau vilja gera 
ferðamennskuna fjölbreyttari og á fleiri stöðum og vilja koma henni á alla eyjuna, þau vilja 
einnig fá fátækari svæðin meira inn og skapa störf fyrir fátæka og fá fleiri lítil fyrirtæki til 
þess að taka þátt. (Renard, 2001). Náttúruferðarmennska og sjálfbær ferðamennska eru 
mun þekktari hugtök  en ferðamennska í þágu fátækra, og það sem SLHTP hefur gert er að 
setja fram stefnur um sjálfbæra ferðamennsku með fátækt að leiðarljósi. Fátæktin er sett 
framar öðrum vandamálum í skilgreiningunni hjá SLHTP en hún hefur verið sett inn í 
sjálfbæra ferðamennsku. St. Lucia er svæði með mikla möguleika í ferðaþjónustu, hún er 
náttúrulegur og menningarlegur staður sem dregur ferðamenn að og mætir alþjóðlegum 
stöðlum. Eftirspurn eftir slíku svæði er til staðar en ef hún væri ekki til staðar þá mætti búa 
hana til með réttri markaðsetningu. Ef rétt er farið að þá er hægt að stjórna ferðamönnum í 
átt að sjálfbæri ferðamennsku í þágu fátækra, stuðla að bættari kjörum fyrir fátæka í 
gegnum ferðamenn og hægt að uppræta árstíðarbundnar heimsóknir (Renard, 2001). 
 Galli við að koma á fót sjálfbæri ferðamennsku í þágu fátækra er sá að þeir sem 
hafa haft alla stjórnina, stóru hótelin og ferðaþjónustuaðilar eru ekki endilega tilbúnir að 
sleppa takinu. Það er erfitt fyrir lítil fyrirtæki að komast inn á þennan markað, sérstaklega 
ef stóru aðilarnir á svæðinu eru með samning við rútufyrirtækin, skemmtiferðarskipin og 
aðra ferðaþjónustuaðila. Þess vegna hefur ríkisstjórn St. Lucia sett þá stefnu að hjálpa 
smáum fyrirtækum í eigu heimamanna (Jules, 2005), þetta er þáttur í því að stöðva 
efnahagslegan leka. En þrátt fyrir þessa stefnu þá er alltaf til staðar sá möguleiki að 
stórfyrirtæki nýti sér stærð sína og fjármagn til þess að fara í kringum stefnuna ef henni er 
ekki nógu vel stjórnað (Renard, 2001). 
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 Árangur snýst um staðsetningu, hver þú ert, hvað þú hefur og hvað þú veist. Þessir 
þættir fara ekki nógu vel saman við ferðamennsku í þágu fátækra vegna þess að fátækir 
geta ekki valið staðsetningu, þeir eru ekki nafn í ferðamálum, oftast hafa þeir ekki það sem 
til þarf svo sem húsnæði eða farartæki og að lokum eru þeir lítið sem ekkert menntaðir, 
sem gerir það að verkum að þeir vita ekki mikið um ferðaþjónustu. En þar sem er 
vandamál eru oft tækifæri. Hægt er að koma upp ferðatengdri afþreyingu víðast hvar, hún 
þarf ekki að vera veigamikil heldur aðeins eitthvað sem laðar ferðamenn á svæðið svo sem 
veiðar eða strönd. Þetta getur skapað fjárhagslegan hag fyrir fólkið á svæðinu og getur 
orðið til þess að meiri uppbygging verði á svæðinu og bætt lífskjör fyrir heimamennina, 
þar að leiðandi eykst menntun og þekkingu í ferðaþjónustunni.  

6.1 Laborie Village 

Laborie Village er lítið þorp sem staðsett er á suðvestur strönd St. Lucia og hefur farið í 
gegnum endurnýjun lífdaga sinna og var þorpið gert meira aðlaðandi með því að mála hús 
og bæta ströndina. Árið 1999 hjálpuðust íbúar þorpsins að og sköpuðu sína eigin 
ferðaþjónustu. Með sjálfbæra ferðamennsku að leiðarljósi, efldu þeir fyrirtæki sem voru í 
eigu heimamanna og gerðu menningarleg og náttúrusvæði að helstu ferðamannastöðum. 
Falleg strönd er á svæðinu þar sem hægt er að liggja í sólbaði ásamt því að góð aðstaða er 
fyrir köfun. Heimamenn hafa menntað sig í flest störfin og vinna þeir á þessu svæði. Það er 
of snemmt að segja hver efnahagslegur og menningarlegur ávinningur er, en á þessum 
skamma tíma er þetta þorp búið að byggja upp traustan grunn að ferðamennsku fyrir 
framtíðina. Þessi ákvörðun þeirra hefur hjálpað uppbyggingu á þorpinu, ekki bara sem 
ferðamannastað heldur einnig sem stað þar sem fólk getur lifað betra lífi (Renard, 2001). 

6.2 Anse la Raye 

Þetta litla fiskiþorp var einn fátækasti staðurinn á eyjunni. Margir sem bjuggu þar fluttu til 
höfuðborgarinnar Castries vegna þess hve fátæktin var mikil. Með hjálp SLHTP gátu þeir 
komið sér á kortið sem ferðamannastaður því staðurinn býr yfir mikilli náttúrufegurð. Það 
sem SLHTP uppgötvuðu var að sjórinn á svæðinu í bland við menninguna var þeirra helsti 
styrkleiki. Í gegnum tíðina hafa sjávarrétir spilað stórt hlutverk í þeirra menningu og sett 
var upp vikulegt sjávarréttarkvöld, þar sem ferðamenn borða sjávarrétti við sjóin og 
heimamenn skemmta þeim með allskonar uppákomum svo sem dönsum, tónlist og leik. 
Með hjálp SLHTP voru staðir í eigu heimamanna gerðir upp og gefið tækifæri í 
ferðaþjónustu. Þetta kemur af stað bjartsýni meðal heimamanna og fólksflótti af svæðinu 
minnkaði til muna og fleiri störf sköpuðust. Enn er ekki komið í ljós hvort að 
ferðamennskan hafi áhrif á náttúruauðlindir svæðisins. Fjárhagslegur gróði er mikill miðað 
við hvernig hann var áður og atvinna hefur skapast á veitingastöðum ásamt því að 
listamenn og veiðimenn hafa meira að gera. Þegar svæðið byggir sig upp með fleiri en 
einni iðngrein eins og þetta svæði er að gera þá skapast meiri stöðuleika ásamt því að þetta 
eru litlar breytingar sem þarfnast ekki stórra bygginga eða mikils fjármagns. 
Framtíðaráform fyrir svæðið er að gera einn fossinn að ferðamannastað en mikilvægt er að 
farið verði varlega í þá uppbyggingu svo ekki skapist óvild og/eða eyðilegging á 
auðlindinni (Renard, 2001). 
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6.3 Fond Latisab 

Árið 1998 var bananauppskera á niðurleið vegna minnkandi sölu, þá tóku tveir 
frumkvöðlar sig til og bjuggu til ferðir frá gömlum bóndabæ. Þessi ferðamannastaður er 
skipulagður á mjög einfaldan hátt. Ferðin þangað er tveggja tíma ferð í rútu þar sem 
svæðið er sýnt. Ferðamönnum er sýnt hvernig tré eru söguð og notuð í trommur og önnur 
hljóðfæri og fólkið á svæðinu setur upp sýningar með hljóðfærunum. Það sem einkennir 
þessa ferð er hversu ekta upplifun hann skapar fyrir ferðamennina með því að sýna líf 
þeirra sem búa þarna. Þessi staður er staðsettur norðarlega á eyjunni en það var ekki mikið 
ferðamannasvæði áður. Þeir sem heimsækja þetta svæði eru flest allir frá 
skemmtiferðarskipum sem taka sér hálfan dag til að sjá eyjuna. Aðeins 5 manns vinna á 
þessu svæði og stefnan er sú að svæðið skapi nógu mikla innkomu til að það verði 
sjálfbært. Hægt er að týna ávexti og kaupa þá ásamt því að veiða í sjónum. Með tilkomu 
þessara bændaferða þá hefur það skapað möguleika fyrir heimamenn að byggja upp 
veitingastaði og selja minjagripi. Vegna þess að þetta er allt í eigu heimamanna og á svæði 
sem fólk heimsækir ekki oft þá er þetta gott tækifæri til að fá styrki og lánveitingu til þess 
að gera betri vegi og betri aðstöðu fyrir ferðamenn jafnt sem heimamenn. Náttúruleg áhrif 
eru ekki mikil vegna þess að þetta eru litlir hópar sem koma og þeim er stjórnað af 
heimamönnum. Efnahagslegur ágóði er ekki mikill vegna stærðar á ferðunum en þetta 
hefur skapað 5 bein störf ásamt því að ferðamenn eiga viðskipti við aðra heimamenn. Þessi 
ferð skapar ekta upplifun fyrir ferðamanninn en er ein og sér er ekki nóg til að laða nýja 
ferðamenn til eyjanna (Renard, 2001). 

6.4 Ferðamennska í þágu fátækra og St. Lucia 

Það sem þessi þrjú dæmi eiga sameiginlegt er að þau hafa öll opnað ný svæði á eyjunni 
fyrir ferðamenn og öll hafa skapað störf ásamt tekjum meðal íbúana. Framtíðarmöguleikar 
fyrir ferðaþjónustu aukast og einnig dreifast ferðamennirnir betur um eyjuna þannig að 
fleira fólk getur hagnast á ferðamönnum. Hæfni og menntun eykst sem þýðir að fleiri eru í 
stakk búnir að taka við ferðamönnum. Íbúarnir á svæðunum gera sér grein fyrir að aukning 
ferðamanna getur haft áhrif á náttúruna á svæðunum, það eykur umræðuna um hvernig fara 
skal með svona svæði og eykur líkurnar á að heimamenn séu meðvirkir gagnvart traðki og 
ofnotkun á auðlindum. 
 Síðan SLHTP settu fram stefnuna um ferðamennsku í þágu fátækra á eyjunni þá 
hafa þeir aukið dreifingu á ferðamönnum um eyjuna, ferðamönnum hefur hinsvegar ekki 
fjölgað en dreifing auðsins skiptist betur. Of snemmt er að segja til um hvort að þetta verði 
svona til frambúðar eða hvort að þetta nái að dafna. Ef stjórnarfar er rétt og hagur sem 
flestra hafður í fyrirrúmi þá er þetta rétta skrefið til að taka á þessari eyju. Oftar en ekki er 
stungið undan og menn í stjórnunarstöðum hugsa frekar um sinn eigin hagnað en hagnað 
fólksins, til að mynda með því að hleypa aðilum inn á eyjuna sem eru of stórir fyrir 
heimamenn að keppa við. Eins og er hefur ekkert slíkt gerst og fyrirtæki í eigu 
heimamanna ganga fyrir.  



 

15 

7. Kapitalismi 
Kapítalismi er stjórnarstefna þar sem frjáls markaður og frjálst eignarhald ræður ríkjum, 
framleiðslutæki eru í einkaeign og fólk selur vinnu sínu í skiptum fyrir laun. Leit af 
efnahagslegum gróða og notkun á auðlindum til að skapa þennan gróða er áberandi. Frelsi í 
viðskiptum og hugmyndin um að allir eiga möguleika á betra lífi er einnig mikilvægur 
þáttur kapítalisma. Andstæðingar kapítalisma benda á að þeir sem eru ríkir verða ríkari á 
meðan þeir fátækari verða fátækari (Richard Sharpley, 2009). 
 Kapítalískur hagnaður er efnahagur sem vex stöðugt á milli ára. Þegar litið er á 
ferðaþjónustu í heild sinni þá sést að allar einingar innan hennar eru með þetta sama 
takmark, að skapa aukin hagnað. Hvort sem það eru flugvellir, ferðaþjónustuaðilar, hótel, 
veitingastaðir, gestahús eða búðir (Richard Sharpley, 2009). Það er í raun hægt að segja að 
fjöldaferðamennska sé tól kapítalisma, þar sem þau nýta bæði auðlindir til þess að skapa 
gróða. Eins og áður hefur komið fram þá eru framleiðslutæki í einkaeign og er það einn af 
lykilþáttum  kapítalisma. Þegar framleiðslutæki eru í einkaeign þá skapa þau tekjur fyrir 
eigandann, hann notar tekjurnar til að viðhalda þeim og borga starfsfólki, það sem eftir 
verður kallast gróði og er það undirstaða kapítalisma. Þegar framleiðslutæki eru í einkaeign 
þá gefur það eigandanum þrjá mikilvæga rétti, hann ræður yfir þeim, hann fær beinan 
hagnað af notkun sinni á þeim ásamt því að ráða hvað hann gerir við þau (Richard 
Sharpley, 2009). 
 Ferðaþjónusta í heiminum er að stórum hluta rekin af einkaaðilum. Ríkið rekur 
oftast flugvelli, spítala, samgöngur og upplýsingamiðstöðvar á meðan hlutir sem 
ferðamaðurinn hefur mest við á eins og hótel, ferðaþjónustuaðilar, veitingastaðir og barir 
eru í einkaeigu. Mikilvægasti þáttur kapítalisma er sköpun efnahagslegs gróða, með öðrum 
orðum þá er kapítalismi ekki rekinn til að fullnægja þörfum neytandans heldur í leit af 
gróða. Til að mynda eru samgöngur á fáförnum svæðum svo sem flug og lestir oftast rekin 
af ríkinu því það er engin gróðavon í því að eiga þessi samgöngutæki. Í kapítalísku 
samfélagi eru sumir hlutir aðeins framleiddir fyrir gróða og besta dæmið um það eru 
minjagripir því það vantar í raun engum minjagripi (Richard Sharpley, 2009).  
 Í þessari stöðugu leit af gróða þá er hætta á að einkaaðilar reyni að minnka allan 
kostnað svo sem laun og reglugerðir eins mikið og lög leyfa, náttúrulegur og félagslegur 
kostnaður er í raun aldrei greiddur af einkaaðilum heldur af íbúum landsins. Til að útskýra 
þetta þá setti borgarstjórn Baleric eyjanna á svokallaðan náttúruskatt á ferðamenn. Þessi 
skattur átti að skila inn tekjum upp á 50 milljón punda á ári en hann var lagður af þar sem 
ferðamönnum fækkaði töluvert vegna hans. Þeir hefðu getað skattlagt ferðaþjónustuaðilana 
sem hefðu síðan fengið peningin tilbaka frá ferðamönnum en þá hefði útkoman hugsanlega 
verið önnur og líklegast engin ferðamaður áttað sig á þessum skatti (Richard Sharpley, 
2009). 
 Annar lykilþáttur kapítalisma er markaðurinn. Það er staður sem hægt er að skipta á 
þjónustu og vörum fyrir peninga. Hann hefur alltaf verið til staðar en með hjálp 
internetsins og frjálsu peningaflæði milli landa þá er markaðurinn orðinn miklu stærri en 
áður. Framboð og eftirspurn er grunnforsenda fyrir markaðina en það getur verið erfitt að 
finna rétta jafnvægið á milli framboðs og eftirspurnar. Ef erfitt er að komast á stað sem er 
vinsæll þá verður dýrara að komast þangað. Hugsanlega getur svæðið tekið við fleiri 
ferðamönnum og aukið tekjur þess, þar af leiðandi verða byggð fleiri hótel og gestum 
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fjölgar og tekjur í samræmi við það, ef of mikið verður byggt af hótelum og ferðamenn ná 
ekki að fylla þau geta ferðaþjónustuaðilar samið um lægra verð. Ef þetta gerist þá á 
staðurinn í hættu að fá allt of mikið af ferðamönnum fyrir of lítinn pening og þá er talað 
um að svæðið springi. Þetta getur leitt til þess að svæðið verði fyrir óbætanlegum skaða 
svo sem náttúrulegum eða félagslegum (Richard Sharpley, 2009). 
 Þegar þjóð er ekki stýrt eftir kapítalisma þá er henni stýrt af ríkinu, líkt og í Kúbu. 
Allt er í eigu ríkisins og stafsmennirnir vinna fyrir það. Munurinn á þessu og kapítalisma er 
sá að í kapítalisma þá ræður starfsmaðurinn hvar hann vinnur og fyrir hvern. Ef 
starfsmaðurinn er hæfari en einhver annar þá er líklegra að hann fái boðið betra starf. Það 
er hægt að tala um að maðurinn búi yfir gæðum sem geta komið þeim áfram í lífinu og því 
meiri gæði sem hann hefur, líkt og með fyrirtæki, þá getur hann komist lengra áfram en 
aðrir. Þessir þættir sem maðurinn býr yfir geta verið efnahagslegir svo sem peningar og 
eignir, félagslegir sem eru mannleg samskipti og að lokum menningarlegir sem eru þá 
menntun, hæfileikar og geta. Þrátt fyrir að ferðamannastaður sé ekki rekinn af einkaaðilum 
heldur ríkinu líkt og á Kúbu, þá þarf hann engu að síður að lúta lögum frjálsa markaðarins 
vegna þess að hann er að berjast á heimsmarkaði þar sem samkeppnin er öll önnur 
ferðamannasvæði í heiminum. Þar af leiðandi stjórnast verðið af heimsmarkaðnum sem 
byggður er í kringum kapítalisma að mestu leyti (Richard Sharpley, 2009). 
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8. Útrás Dubai World 
Dubai er eitt af sjö arabísku furstadæmunum. Saman eru þau kölluð Sameinuðu Arabísku 
Furstadæmin. Dubai er konungsveldi þar sem öll völdin liggja upp á við til eins manns og 
sama fjölskyldan hefur verið við völd síðan 1833 en það er Al Maktoun fjölskyldan 
(Matly, M & Dillon, L, 2007). 
 Dubai er staðsett í eyðimörk þar sem hitinn getur náð allt að 55 gráðum á celsius. 
Furstadæmið Dubai hefur í raun ekki mikið aðdráttarafl frá náttúrunnar hendi heldur hefur 
borgin byggst upp frá því að vera veiðimanna borg sem stundaði smá viðskipti í eina helstu 
viðskiptaborg heimsins. 
Öll sú uppbygging sem átt hefur sér stað í Dubai hófst snemma á sjöunda áratug síðustu 
aldar. Sjeik Rashid Al Maktoum vissi að Dubai byggi yfir mun minni olíu en nágrannaríki 
sín. Hann sá því fram á að olíuauðlindin myndi klárast árið 2010 og fór því að skipuleggja 
til framtíðar. Aðal áform hans voru þá að byggja upp efnahag furstadæmisins þannig að 
það þyrfti ekki að reiða sig á olíu. Rashid Al Maktoum sagði um þessi áform sín: ,,afi minn 
reið um á kameldýri, faðir minn líka, ég keyri Benz, synir mínir keyra Land Rover, synir 
þeirra munu einnig keyra um á Land Rover en synir þeirra munu ríða um á kameldýri” 
(Matly, M & Dillon, L, 2007). Þessi setning segir til um ástandið sem hefði orðið ef Dubai 
hefði haldið áfram að reiða sig einungis á olíu.  
 Dubai World er fjárfestingarfyrirtæki sem sér um helstu fjárfestingar 
furstadæmisins innan og utan Dubai. Það var stofnað af Sjeik Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum og á hann stærsta hluta í fyrirtækinu. Forstjóri fyrirtækisins er Sultan Ahmed bin 
Sulayem. Hugsun Dubai World er að koma af stað fjárfestingum fyrir utan Dubai til að 
styrkja stoð þeirra á heimsvísu og dreifa áhættunni með mörgum fjárfestingum. Þeir vilja 
breyta þróunarríkjum í staði eins og Dubai. Dubai World er mjög stórt fyrirtæki á 
heimsvísu og er mjög mikilvægt fyrir önnur fyrirtæki í heiminum. Þetta sýndi sig þegar 
Evrópu sambandið vildi setja svokölluð ,,gegnsæis lög” á öll fyrirtæki í heiminum. Þessi 
lög fólu einfaldlega í sér að fyrirtæki þyrftu að gefa út ársskýrslu sem sýndi innkomu og 
útgjöld. Þegar þessi lög voru á borðinu þá hótaði Dubai World undir stjórn bin Sulayem að 
taka allt fjárfestingafé út úr Evrópu, ef þessi lög gengju í gegn. Þetta varð til þess að lögin 
náðu ekki í gegn og sýnir það hversu mikil áhrif Dubai World hefur í heiminum. 
Hugsunarháttur bin Sulayem er í raun sá sami og hugsunarhátturinn í Dubai hefur verið 
síðustu 40 ár, ekkert verkefni er of stórt eða of smátt til að takast á við. Bin Sulayem hefur 
verið þáttakandi í flestum stóru verkefnum sem Dubai hefur sett á fót í gegnum tíðina og er 
hann orðinn mjög reyndur á þessu sviði. (Gimbel, 2008).  
 Það er í raun hægt að líkja útrás Dubai World við nýlendustefnu Breta, Portúgala, 
Spánverja og fleiri Evrópuríkja frá 15 öld til loka á 19 aldar þegar Bretar gáfu upp Hong 
Kong. Nýlendustefnan eða heimsvaldastefna er þegar ríki færir út kvíarnar til þess að taka 
yfir ákveðin hlut fátækari þjóðar. Þegar fátæk þjóð á náttúruauðlindir, svæði eða 
stjórnarkerfi sem laða að ríkari þjóðir þá eiga þær ríku það til að notfæra sér bágt 
efnahagsástand og taka yfir ákveðna geira innan landsins, í þessu tilviki þá er það 
ferðamálageirinn hjá þeim þróunarlöndum sem Dubai World hóf uppbyggingu (Nash, 
1996). 
 Við útrás Dubai World þá er skipulagið þannig að þeir hefja uppbyggingu á 
einhverju svæði með því að leggja fé í það. Þeir vilja síðan fá heimamenn til að takast á við 
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að reka svæðið í framtíðinni. Dubai World búast ekki við að sjá hagnað í mörg ár en þeir 
hafa trú á því sem þeir eru að gera og þar af leiðandi vilja þeir takast á við 
langtímamarkmið frekar en skammtíma  (Gimbel, 2008). Dubai World keypti svæði í landi 
sem heitir  Djibouti sem er fátækt land í Afríku og hafði lítið upp á að bjóða fyrir 
ferðamenn. Svæðið sem var keypt var salteyðimörk þar sem ekkert ferskvatn var að finna. 
Áform Dubai World var að byggja golfvöll og aðra ferðamannastaði. Bin Sulayem virðist 
sjá tækifæri í öllu og sem dæmi um það er þegar hann var spurður hvernig hann ætlar að 
búa til golfvöll á salteyðimörk sem er hvít eins og snjór, þá sagði hann einfaldlega að hann 
myndi hafa golfkúlurnar rauðar eða svartar því þá sjást þær í sandinum. Dubai World 
fjárfesti um 800 milljónir dala í uppbyggingu á Djibouti, sem er staðsett við Rauðahafið og 
hefur ósnertar strendur. Á svæðinu er 60% atvinnuleysi en það hefur burði til að taka við 
miklum fjölda ferðamanna ef rétt er farið að. Ef áformin heppnast þá mun það minnka 
atvinnuleysið til muna ásamt því að fé kemur inn til landsins frá ferðamönnum og mun það 
hjálpa heimamönnum. Fjárfestingar Dubai World á svæðinu eru helst í formi hafna, 
flugvalla, hótela og malbikaðra vega og er það undirstaðan fyrir því að svæðið hafi burði 
til að dafna. Allt sem gert er fyrir ferðamenn smitar sjálfkrafa út frá sér til heimamanna. 
Lífsskilyrði þeirra ættu að batna með tilkomu fjárfestingan þar sem fjárfest var til að 
mynda í betri hreinlætisaðstæðum á svæðinu. Þessi uppbygging er á mjög stórum 
mælikvarða og mikil áhætta sem henni fylgir, en sagan segir að Dubai geti byggt upp 
ferðamannastaði og skilað hagnaði (Gimbel, 2008). 
 Dubai varð að fara í útrás til þess að halda áfram að vaxa, fjárfestingar Dubai í 
heiminum er að mestum hluta í formi fasteigna og uppbygginga á svæðum í fátækari 
löndum. Þar sem að Dubai á ekki eins mikla olíupeninga og nágrannaríki þeirra þá vilja 
þeir halda fjárfestingum sínum í svokölluðum mjólkurkúm sem gefa gróða yfir langan tíma 
ásamt því að nota reynslu sína og þekkingu við uppbyggingu til að ná þeim takmörkum 
sem þeir setja sér. Fleiri dæmi um fjárfestingar Dubai World erlendis eru þó nokkrar, til að 
mynda 27 milljarða dollara borg í Saudi Arabíu, hús og hafnir í Víetnam, svæði í 
Morrokkó og lúxus hótel fyrir 20 milljarða í Algeríu. Við uppbyggingu í öðrum löndum 
notast Dubai við þær aðferðir sem hafa gefist vel. Þessar aðferðir fela í sér að reka höfnina 
í landinu, búa til frjáls viðskipta svæði og byggja hótel og hús í kringum svæðið. Sum lönd 
gefa Dubai einfaldlega landsvæði til að vinna með eða leigja þeim þau fyrir lítið verð, 
fátækar þjóðir vilja fá uppbyggingu frá Dubai til landsins til að skapa atvinnu og tækifæri 
(Gimbel, 2008).  
 Dubai World keypti tvo þjóðgarða í Rwanda, svæði sem aðrir fjárfestar myndu ekki 
vilja fara inn á vegna sögu landsins. Bin Sualeym segir að það muni ekki koma hagnaður 
frá Rwanda í mörg ár en tækifærin leyna sér ekki. Þrátt fyrir áratugi í stríði, þjóðarmorð og 
óstöðug stjórnvöld þá er landið aftur orðið stöðugt en viðskiptalegi þáttur landsins er 
enginn. Dubai World sér þessa þjóðgarða sem tækifæri til að byggja upp fjárfestinga 
möguleik og þegar það fer að vaxa þá hagnast þeir á að hafa verið fyrstir inn. Trú Dubai 
World á þeim svæðum sem þeir fjárfesta í er mikil og til að mynda reikna þeir með að 
ferðamennirnir verða komnir upp í 100.000 árið 2010 á móti þeim 21.000 sem komu árið 
2007 (Gimbel, 2008).  
 Maðurinn sem sér um Dubai World, bin Sulayem er ekki óvanur uppbyggingu á 
svæðum því eins og áður kom fram þá er uppbygging furstadæmisins Dubai að mörgu leyti 
honum að þakka. Hann lærði á vesturlöndum og deildi háleitum markmiðum sjeik 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum sem bað hann að stækka strandlínu landsins, bin 
Sulayem stakk upp að stækka hana um 7 kílómetra en bin Rashid Al Maktoum sagðist vilja 
stækka hana um 70 kílómetra. Útkoman varð sú að flutt var inn um 90 milljón rúm metra 
af sandi og Pálmatréð var búið til. Hugmyndin varð svo vinsæl og eyjurnar seldust fljótlega 
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upp að ráðist var í aðra slíka framkvæmd og Heimurinn var gerður, næstu manngerðu 
eyjurnar sem verða gerðar eru sólkerfið, því fyrir Dubai World er heimurinn ekki nægilega 
stór (Gimbel, 2008). 
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9. Niðurstöður 
Þegar litið er á þann mikla vöxt sem ferðaþjónusta hefur í för með sér frá árinu 1950 þá 
ættu tækifærin fyrir ferðamennsku að vera fjölmörg. Þegar fjöldaferðamennskan í sinni 
upprunalegu mynd var ríkjandi þá var gengið á landsvæði án nokkurra eftirsjáa. Með 
tilkomu fleiri ferðamannastefna þá er tækifæri fyrir ferðaþjónustuna að láta gott af sér leiða 
og efnahagslegur ávinningur þarf að mínu mati ekki að vera aðal drifkrafturinn á 
ferðamannastöðum. Þrátt fyrir þá skoðun þá eru peningar stærsti þátturinn í ferðaþjónustu í 
heiminum og mikilvægt er að nýta þá peninga á réttan hátt. Þó svo að fjöldaferðamennska 
hefur lengi verið talin slæm fyrir svæðin sem hún er stunduð á þá verðum við að átta okkur 
á að hún mun líklegast aldrei hverfa og í stað þess að reyna að uppræta hana þá ætti 
takmarkið að vera að ýta henni í átt að sjálfbærni. Til þess að það sé möguleiki þá verður 
skipulag að vera gott og efnahagslegur ávinningu á ekki að vera lokamarkmiðið. Ef 
þolmörk staðar eru virt þá er fjöldaferðamennska komin langt í átt að sjálfbærni. 
Ferðaþjónusta hefur haft góð áhrif á efnahag margra landa og ætti takmark hennar að vera 
það að dreifa auðnum á fleiri staði en í vasa nokkura aðila. Þó svo að kapítalísmi og 
ferðaþjónusta í þágu fátækra lítur út fyrir að vera andstæður þá væri ferðaþjónusta í þágu 
fátækra ekki til án hans. Eins og ég sagði frá þá eru einkaaðilar mikilvægur þáttur í 
uppbyggingu ferðamannasvæða í fátækari löndum, þeir útvega fjármagn og byggja upp 
aðstöður fyrir ferðamenn og heimamenn. Þeir vilja að svæðið dafni án mikilla inngripa og 
þar að leiðandi fá þeir heimamenn í störf tengdum ferðaþjónustu og út frá því skapast 
tekjur fyrir svæðið í heild sinni. Vegna þess að ferðamennska í þágu fátækra setja sér 
raunhæf markmið þá eru miklar líkur á að stefnan geti gengið. Þar sem þeir eru ekki að 
reyna að gera þá fátæku ríka heldur eru þeir að reyna að bæta lífskjör þeirra örlítið með 
auknu fjármagni, menntun og störfum. Ef þetta tekst þá eru allar líkur á því að lífskjör 
komandi kynslóða á svæðunum bætist og ef hagur komandi kynslóða halda áfram að 
bætast þá er takmarki ferðamennsku í þágu fátækra náð. Þar sem ferðamennska í þágu 
fátækra sprettur upp frá sjálfbæri ferðamennsku þá eru þessar stefnur mjög líkar. Þar sem 
sjálfbær ferðamennska er svo breitt hugtak þá er hægt að segja að ferðamennska í þágu 
fátækra sé aðeins afleggjari af sjálfbæri ferðamennsku, þessi afleggjari miðar að 
upprætingu fátæktar með sjálfbærni að leiðarljósi. Mesti munurinn á sjálfbæri 
ferðamennsku og ferðamennsku í þágu fátækra er sá að sjálfbær ferðamennska hefur lengst 
um verið stillt upp gegn kapítalisma á meðan ferðamennska í þágu fátækra virkar best með 
hjálp kapítalismans. Að mínu mati þá er þessi munur nægur til að sýna fram á að 
ferðamennska í þágu fátækra sé í raun sín eigin ferðamannastefna en ekki gömul stefna 
með nýtt nafn. Líkt og dæmin frá St. Lucia sýna þá er mikið samstarf með 
fjöldaferðamennsku og ferðamennsku í þágu fátækra þar sem ferðamennirnir frá 
skemmtiferðarskipunum eru að koma til eyjunnar og með hjálp SLHTP þá er þeim dreift á 
fleiri staði um eyjuna. Það skapar tekjur sem voru ekki til staðar áður. Þetta er gott dæmi 
um hvernig hægt er að beina fjöldaferðamennsku í átt að sjálfbærni og gæti þetta verið 
fyrsta skrefið í átt að sjálfbæri fjöldaferðamennsku en það ætti að vera takmark 
ferðamennskunar á svæðum sem taka við miklum fjölda af ferðamönnum. 
 Þegar uppbygging á ferðamannasvæðum er skoðuð þá er hægt að segja að hún sé 
gerð eftir sama líkani, hvort sem uppbyggingin á sér stað í St. Lucia eða með hjálp Dubai 
World. Líkanið er einfalt og hefur í för með sér nokkra lykilþætti, svæðið þarf að hafa 
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eitthvað sem laðar ferðamenn að, það þarf að bjóða upp á aðstæðu fyrir ferðamenn og hann 
verður að auglýsa sig, einnig er mikilvægt að stjórnvöld sé þáttur af uppbyggingunni. 
Helsti munurinn á uppbyggingu ferðaþjónustunar í St. Lucia og hjá Dubai World er sá að 
innspýting fjármangs er töluvert meira hjá Dubai World en í St. Lucia, þar sem lítið sem 
ekkert fjármagn er til staðar. Þorpin í St. Lucai með hjálp SLHTP auglýsa sig í 
skemmtiferðarskipum og aðdráttaraflið er einfalt líkt og sjávaréttarkvöld og smíðun á 
hljóðfærum sýnir, en á móti kemur þá byggir Dubai World upp strandlengjur, golfvelli og 
lúxus hótel. Þrátt fyrir mikin stærðarmun á ferðamannasvæðunum þá er líkingin til staðar. 
 Þegar litið er á útrás Dubai World þá er ekki annað hægt en að segja að hún sé í 
þágu þeirra landa sem byggt er á. Auðvelt er að benda á tenginguna við nýlendustefnu því 
að líkingin er til staðar, þeir fara inn í fátæk lönd og taka yfir ferðaþjónustuna með 
uppbyggingu og fátækari þjóðir eiga erfitt með að hafna slíkum loforðum um bættari 
efnahag. Hvort að þessi nútíma nýlendustefna sé af hinu góða  getur tíminn einn leitt í ljós. 
Upplýsingarnar sem fengnar eru um útrásina koma aðalega frá Dubai World og þeir sjá 
ekkert nema það góða við þessa útrás, bæði fyrir sig sjálfa og löndin sem eiga þátt í henni. 
Það eru tvær hliðar á öllu og það heyrist ekki frá þeim þjóðum sem hleypa Dubai World 
inn, þar af leiðandi er erfitt að vita hvort að íbúar fátæku þjóðanna vilji umbreyta landinu 
sínu í annað Dubai. Ef stefnan gengur upp og skapar tekjur, atvinnumöguleika og betri 
lífsskylirði fyrir alla íbúana þá er þetta af hinu góða en ef hún gengur ekki upp og fátæku 
löndin lenda í meiri skuldum en þau voru í fyrir  þá er þetta af hinu slæma. Eins og Dubai 
World útskýra útrásina sína þá vilja þeir koma með fjármagn á svæðin og byggja þau upp, 
en síðan láta þau alfarið í hendur heimamanna til þess að reka þau, þetta skapar störf og 
tekjur fyrir heimamenn og þar að leiðandi bætist efnahagurinn á viðkomandi svæði til 
muna, þetta er dæmi um ferðamennsku í þágu fátækra fyrir utan allt fjármagnið sem sett er 
í verkefnið. 
 Þegar ferðaþjónusta er skoðuð frá sjónarhorni alls heimsins þá er einfalt að sjá að 
hún sé samansett af mörgum smáum einingum sem saman skapa tekjur, störf og afþreyingu 
fyrir fjölda af fólki. Það er hægt að segja að ferðaþjónusta þarfnist meiri stjórnunar á 
heimsvísu og til þess að það geti gengið eftir þá þarf að hafa skýr markmið og lög varðandi 
alla aðila innan hennar. Ef ferðaþjónusta yrði rekin með fleiri markmið en hagnað að 
leiðarljósi, líkt og byrjað er að gerast með tilkomu sjálfbæra ferðamennsku þá gæti hún 
orðið allt sem hún hefur burði til að vera. Ferðaþjónusta getur bætt lífskjör um allan heim 
og er mikilvægt vopn í útrýmingu á fátækt. Litlar breytingar geta gert stóra hluti og með 
aukinni menntun í ferðaþjónustu þá held ég að þessar breytingar séu ekki langt í burtu. 
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