
Samarbete för

Vad vill Du veta om tillgänglig turism?

Du kan också kontakta oss :

ENAT sprider information om tillgänglig turism, 
till samhälle och beslutsfattare.

ENAT medverkar till att förverkliga en socialt 
ansvarstagande och hållbar turism i länder, 
regioner, destinationer, städer och på enskilda 
anläggningar genom att tillhandahålla relevant 
expertis och erfarenhet där detta behövs.

Arkitekter och designers 

Beslutsfattare, planerare

Boendeanläggningar från campingplatser till 
femstjärniga lyxhotell

Forsknings- och utbildningsinstitut

Intresseorganisationer för personer med funktion-
snedsättningar, äldre m fl

Konferens- och eventarrangörer

Konsumentorganisationer

ICT och e-tjänstspecialister

Leverantörer av varor och tjänster

Publicister av tillgänglighetsguider och webin-
formation

Försäljare och marknadsförare

Researrangörer

Resebyråer

Studenter

Tillgänglighetsrådgivare och konsulter

Transportföretag

Vårt uppdrag är att göra Europeiska turistdestinationer, produkter och tjänster 
tillgängliga för alla besökare, och marknadsföra tillgänglig turism over hela världen.

› Äldre

› Arkitektur, design och planering

› Anställning

› Äventyr

› Barn och familjesemester

› Båtar

› Camping

› Cykling

› Design-for-All, Riktlinjer för Design

› Dykning

› Fiske

› Flygplatser och flygbolag

› Funktionsnedsättningar och handikapp

› Golf

ENAT finns till för att hjälpa Dig med:

…..och mycket mera…

› Hållbar turism

› Hjälpmedel

› Hotellföretagande

› Informations- och kommunikations-

Teknologi

› Juridik

› Konferensturism

› Kulturarv

› Leverantörer av utrustning

› Marknadsundersökningar

› Mötesplatser och attraktioner

› Personalutbildning

› Policyfrågor och Påverkan och 

representation

› Publikationer

› Ridning

› Särskild service för besökare med 

funktionsnedsättningar

› Social Turism

› Sport och idrott

› Standards 

› Stränder 

› Tillgänglighetsinformation

› Tillgänglighetsguider

› Turistinformation

› Ungdomsturism

› Utbildning

› Vandra och cykla

Besök ENATs websida för mer information och registrering on-line!

www.accessibletourism.org

ENATs  Generalsekretariat
c/o EWORX S.A., 66 Jean Moreas St. 
GR-15231 Halandri, Athens, Greece
Tel.: (0030) 210 6148380 
Fax: (0030) 210 6729312
Email: enat@accessibletourism.org

ENAT asbl. är en ideell förening
registrerad i Belgien.
Reg. Nr. 0897.614.640

Bland ENATs medlemmar finns:

Turism tillgänglig
för alla
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ENAT medverkar till att fylla luckorna mellan 
vad turister behöver och förväntar sig i form av 
god tillgänglighet i turismutbudet, 
anläggningar, information och tjänster; och vad 
turismaktörer kan erbjuda.

ENAT stödjer sina medlemmar genom att hålla 
dem uppdaterade kring tekniska, ekonomiska, 
sociala, juridiska och kulturella aspekter av 
tillgänglig turism.

Det Europeiska Nätverket 
för tillgänglig turism

Det Europeiska Nätverket 
för tillgänglig turism

SW

Access Sweden (Kontaktnod för ENAT i Sverige)
Box 1087, 251 10

Helsingborg, Sverige
Tel: (0046) 42 130148 
Fax: (0046) 42 136185

Email: info@access-sweden.se  



Förbättrad kvalitet inom 
tillgänglig turism

Bättre tillgänglighet inom turismen kan leda till 
bättre kvalitet, bekvämlighet och säkerhet för alla. 
Framsteg görs, men turismaktörer vet inte alltid hur 
de skall möta tillgänglighetskrav och var man 
finner råd och stöd.  

ENAT med sitt nätverk av turismaktörer och 
experter, sammanför människor och organisa-
tioner för att utbyta erfarenheter, lära av varandra, 
bygga partnerskap och skapa nya lösningar. 

Uppgraderad tillgänglighet är åtgärden för att 
uppnå en kvalitativ turism för alla kunder och nya 
affärsmöjligheter för dem som är beredda att möta 
utmaningen.

ENAT välkomnar medlemmar från hela världen, 
och har målet att höja standarden på tillgänglig 
turism överallt.

Genom Medlemsskap i ENAT får Du:

www.accessibletourism.org

Sponsorer och partners:

Tillgänglig turism är en rättighet för alla, säkrad genom 
FN:s rättigheter för personer med funktionsnedsättnin-
gar. Konventionen har undertecknats av mer än 140 
länder, inklusive EU och USA. Men arbetet med att 
implementera konventionens mål och syfte återstår 
fortfarande.

I Europa, och i övriga världen, är gapet stort mellan 
tillgång och efterfrågan på god tillgänglighet. Tillgängli-
ghetsproblem berör många människor, såväl i deras 
vardag och som turist. Kunder möter tillgänglighetsprob-
lem i information, tjänster, transporter, på turistdestina-
tioner, i logi och alla typer  av anläggningar och attrak-
tioner.

Den potentiella marknaden för tillgänglig turism i Europa 
uppskattas till 130 miljoner människor, med en årlig 
köpkraft på över 68 miljarder Euro. Denna siffra består av 
turister med funktionsnedsättningar, äldre, gravida 
kvinnor, familjer med små barn och personer med kroni-
ska hälsoproblem eller tillfälliga funktionsnedsättningar. 
Alla dessa människor, och dem de reser tillsammans 
med, behöver ”tillgänglig turism”. Och denna marknad 
växer i takt med att andelen äldre i befolkningen ökar.

Brist på generell tillgänglighet har en direkt och negativ 
effekt på besökstalen: utan bra tillgänglighet kan många 
människor inte resa alls och den potentiella inkomsten 
för turistföretagen från denna grupp går förlorad.

Gå med i ENAT
bli delaktig i tillgänglig turism!Varför ENAT?

Turism måste vara tillgänglig för alla!

Det Europeiska Nätverket 
för tillgänglig turism

Tourism Flanders

Tourism Flanders

Arrangemang
Delta i ENATs arrangemang till reducerade priser

ENAT certifiering
Underteckna ENATs uppförandekod 
och få certifikat, fönster sticker och 
web-banner för att visa ditt åtagande 
för principerna för tillgänglig turism.

Nyheter
ENAT Nyheter och e-Bulletinerna håller dig uppdat-
erad med den senaste utvecklingen inom tillgänglig 
turism i Europa och världen över.

Ladda ned ENATs utvalda exempel på god praxis 
och viktiga referensdokument.
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www.accessibletourism.org 

CODE OF GOOD CONDUCT

Projektmöjligheter med samarbetspart-
ners i Europa och andra kontinenter

Hitta en expert som kan hjälpa Dig att göra Din 
anläggning och service tillgänglig för alla*

Råd

Tillgång till planeringsresurser och 
verktyg

Synlighet i ENATs medlemskatalog

Websida för nätverkskontakter
Särskilda sektioner för medlemmar, särskilda 
intressegrupper, diskussionsforum.

Experter från ENAT kan hjälpa Dig att ansöka om 
projektmedel.

Finansieringsstöd

Representation och påverkan gentemot 
EU och nationella aktörer

*(ENATs konsultgrupp debiterar kostnader för rådgivning och 
hjälp i finansieringsfrågor) 


