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Öppen inbjudan inför 

 ENAT Internationell Turism för alla - kongress. 

Organiserad av Stiftelsen ONCE. 

med stöd av Europeiska Kommissionen. 

21-23 November , 2007 

MARINA D’OR 

Region Valencia, 

Spanien 

 

  

Det Europeiska Nätverket för Turism tillgänglig för alla (ENAT) och Stiftelsen 

ONCE (ONCE stiftelsen för samverkan och social integration av personer med 

funktionshinder) inbjuder Er att delta i den kommande ENAT Internationella 

Turism för alla-kongressen som kommer att hållas i November, 2007, på 

MARINA D’OR,  Region Valencia, Spanien.  

 

Kongressen stöds av Europeiska Kommissionen, Generaldirektoratet för 

Sysselsättning, Socialpolitik och Lika möjligheter, som en del av ENAT´s 

handlingsprogram 2007. Evenemanget är också ett initiativ som stödjer "Det 

Europeiska Året för Lika Möjligheter för Alla, 2007". 

Förväntade deltagare kommer att vara leverantörer, företag och individuella 

användare av produkter och tjänster relaterade till turism, och de som är 

intresserade av att ta del av kunskap kring nya innovationer och den aktuella  

utvecklingen rörande Turism tillgänglig för Alla. Evenemanget tar upp aktuella 

utmaningar och   

Kongressen kommer att fokuseras på aktuella utmaningar och frågeställningar, 

liksom de långsiktiga möjligheterna för en förändring och förbättring när det 



        

 2

gäller Turism tillgänglig för alla. 

Kongressens mål: 

• Analysera framtiden för turism av hög kvalité utifrån ett Design för alla-

perspektiv, och hur detta kan gynna kunder, leverantörer och samhället i 

stort. 

• presentera utveckling inom området Turism tillgänglig för alla, med 

målet att förmedla generella sociala och ekonomiska effekter. 

• Erbjuda ett utbyte där alla medverkande kan debattera och diskutera nya 

trender inom turismen. 

• Profilera arbete och erfarenheter hos ENATs medlemmar, visa upp goda 

exempel och innovativa ansatser inom turism tillgänglig för alla, 

infrastruktur, turistinformation och utbildning. 

• Visa på hur Design för alla-perspektivet gynnar mångfald och hur 

tillgänglighet är en viktig nyckelfaktor för detta. 

 

Bakgrund: 

 

Enligt European Travel Commission¹ anlände 2005, 444 miljoner internationella 

turister till de Europeiska länderna, och utgjorde 55% av den globala 

turismmarknaden. Affärsresandet ökade med 9 % under 2004, fritidsturismen 

ökade med 4 % och resandet till familj och vänner ökade med 2 %. 

Denna aktivitetsnivå gör turismen till en av huvudmotorerna i många länders 

ekonomier. Den potentiella tillväxten och ekonomiska påverkan på detta 

området kan jämföras enligt FN:s  World Tourism Organisation (UNWTO) med 

oljeindustrin. 

------------------------------- 

¹ Källa:  European Travel Commission (2006):  European Tourism Insights 2005 
http://.etc-corporate.org/esources/uploads/ETC_EuropeanTourismInsights_2005_final 
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För närvarande introduceras många nya trender inom turismen. Där finns ett 

behov av att uppmärksamma en lång rad olika marknadsmöjligheter. 

Demografiska förändringar i västvärldens ekonomier visar att en snabbt 

växande andel av befolkningen i våra länder kommer att vara 60 år eller äldre 

inom de kommande 25 åren. Enligt UNWTO kommer 21% av världens 

befolkning att vara 60 år eller äldre år 2050. Dessa människor kommer att vilja 

resa.  Detta har satt ett nytt fokus på mångfalden inom kundgruppen och  

behovet för destinationer att i högre grad svara upp mot ökade krav av 

tillgänglighet och skräddarsydd service. Behoven hos personer med 

funktionshinder och andra särskilda behov (gravida kvinnor, äldre mfl) är en 

komplex fråga som direkt kan påverka en turistentreprenörs 

konkurrensställning. 

 

Rättigheterna för personer med funktionshinder att kunna ha tillgång till platser 

för kulturella evenemang och tjänster, som ex teatrar, museum, biografer, 

bibliotek och turistservice och så långt som möjligt det nationella kulturarvet är 

en av punkterna i texten i utkastet till FN:s Rättighetskonvention för personer 

med funktionshinder (Artikel 30 -deltagande i kulturliv, rekreation, fritid och 

sport). Det har tagit fem år av förhandlingar för att nå ett antagande av denna 

text. Den första antagna texten kring mänskliga rättigheter under de senaste 16 

åren kommer att förhindra diskriminering av 650 miljoner funktionshindrade i 

världen. 

 

Enligt UNWTO representerar personer med funktionshinder en mycket stor 

målgrupp (50 miljoner människor i Europa beräknat på 10% av befolkningen). 

Denna statistik är inte vida uppmärksammad. Det är viktigt att ta i beaktande 

att i ett av fyra hushåll finns en person med funktionshinder. 
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Om affärs- och konferensturism inte är tillgängliga för alla, medför det 

inskränkningar av funktionshindrades rätt att delta i arbetslivet. Människor med 

funktionshinder är medborgare med samma rättigheter som övriga 

befolkningen. De har samma önskemål och ambitioner som andra. Turism är en 

social aktivitet som är efterfrågad av denna målgrupp. De är kunder som vill ha 

tillgång till det vanliga turismutbudet, utan att behöva betala mera på grund av 

begränsningar inom infrastrukturen - detta är en utgångspunkt för ett 

handlingssätt som inte betraktar tillgänglig service som en lyx utan som ett 

ekonomiskt och socialt ansvar. 

 

Tillämpningen av en Design-för-alla-modell, och målsättningarna med 

Universell Tillgänglighet inom turismnäringens produkter och tjänster 

kommer att säkerställa konkurrensfördelar för alla turism- och reseföretag som 

backar upp denna strategi. Det är viktigt att kostnaderna ofta är låga för att 

uppföra och anpassa byggnader till bättre tillgänglighet när dessa åtgärder tas 

med i beräkningen från början eller vid en renovering. 

 

Med hänsyn till vad som ovan nämnts, bör offentliga aktörer, företag och 

användare av produkter och tjänster länkade till Turism för alla göra 

gemensamma ansträngningar för att uppnå nämnda målsättningar. 

 

Denna konferens riktas särskilt till: 

• Representanter och beslutsfattare från offentlig sektor 

• Turismföretag 

• Företag som erbjuder tjänster till personer med funktionshinder, äldre 

och personer med särskilda behov. 

• Universitet, utbildnings- och forskningscentra 

• Yrkesverksamma ex arkitekter, designers och specialister inom turism 

• Representanter för konsumentorganisationer 
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• Intresseorganisationer för personer med funktionshinder, äldre, och 

andra ideella aktörer. 

• Individer med intresse för turism tillgänglig för alla - Turism för alla 

• Sponsorer 

• Utställare av produkter och tjänster relaterade till tillgänglig tursim och 

resande. 

 

Deltagandet är öppet för följande kategorier: 

- deltagare 

- talare 

- Utställare av varor eller tjänster relaterade till turism (även fritids- 

kulturaktiviteter e t c) 

 

Det är också möjligt att : 

- föreslå och leda workshops 

- presentera goda och etablerade exempel och erfarenheter 

- presentera nya och utvecklande projekt för erfarenhetsutbyte 

 

Kongressämnen: 

Kongressprogrammet är öppet för alla förslag som kan vara av intresse för 

turismsektorn och turismen generellt: från den rådande situationen inom 

turismnäringen och hela dess utbud (semester, affärsresande, äventyr e t c) 

till nya trender och marknadsmöjligheter, produkter och tjänster, uppfinningar, 

ny teknologi, utbildning, miljö och infrastruktur, catering, transporter, place 

marketing m m 

Programmet kommer att finnas tillgängligt inom kort. 

 

Kongressens slutsatser och slutrapport: 

Slutsatser från ENAT's Turism för alla Kongress kommer att publiceras i sin 

helhet på Stiftelsen ONCE's och ENAT's websidor. Föredragshållarnas 

presentationer kommer också att publiceras on-line. 
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Förfrågan om dokumentation: 

Alla individer och organisationer som önskar ta del av kongressen som talare, 

ledare för workshops eller presentatörer av goda exempel, utställare e t c 

inbjuds att sända detaljerade utkast eller färdig dokumentation senast den 31 

Maj, 2007. 

 

Utkast får inte överskrida 1000 ord och måste vara skrivna i ett tillgängligt 

format (i första hand som RTF eller PDF-fil). Alla dokumentförfattare ombedes 

att sända sina bidrag på spanska eller engelska. 

Dokumenten skall skickas till följande e-mail adress:  

turismo@fundaciononce.es 

Organisationskommittén kommer att bedöma och välja ut de bidrag som bäst 

passar bäst för denna kongress, så snart alla bidrag är inlämnade. 

 

Deadlines: 

• Insändande av dokumentation: 31 Maj 2007  

• Besked till medverkande: 16 Juli, 2007  

 

Officiella språk på kongressen: 

 

• Spanska 

• Engelska 

 

Under kongressen arrangeras översättning till: 

- spanskt teckenspråk 

- internationellt teckensystem 
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Om ENAT: 

Huvudmålet för det Europeiska Nätverket för Turism Tillgänglig för alla är att 

bygga broar mellan turismaktörer i Europa och de som delar det gemensamma 

målet att skapa ett bättre tillgängligt turismutbud och destinationer för turism. 

ENAT's sponsorer är nio organisationer från Grekland, Spanien, Belgien, 

Storbritannien, Sverige och Irland. Finansiering för uppstart av ENAT har 

lämnats av Europeiska Kommissionen. 

ENAT omfattar mer än 200 medlemmar tillhörande turismsektorn, konsulter, 

beslutsfattare, forskare, utbildning, Nationella turismaktörer, 

konsumentorganisationer, och NGO's. 

ENAT leds av EWORX S.A, ett informations- och kommunikationsteknikföretag 

lokaliserat i Aten. Medfinansiärer till ENAT är tre av Europas ledande aktörer 

inom turism: det Grekiska Turismministeriet, Visit Britain (nationellt turistråd i 

Storbritannien) och Turism för alla i Sverige. Konsumentorganisationer  och 

NGO's representeras av Stiftelsen ONCE (Spanien); Disability Now (Grekland) 

och två Belgiska center för tillgänglighetsfrågor: det Flamländska 

Tillgänglighetscentret (Toegankelijkheidsbureau TGB) och den Nationella 

föreningen för Funktionshindrades Boende (ANLH) från Bryssel. 

   

Om Stiftelsen ONCE: 

 

Stiftelsen ONCE (ONCE-Stiftelsen för samverkan och social integration av 

personer med funktionshinder) startades i februari 1988, som en del av ONCE 

(Synskadades Förbund i Spanien) Den offentliggjordes i September samma år 

som ett verktyg för samverkan och solidaritet från Spaniens synskadade 

gentemot andra med funktionshinder, för att skapa och förbättra 

levnadsvillkoren för dessa grupper.  
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Stiftelsen ONCE's uppdrag är att skapa integrationsprogram för 

funktionshindrades deltagande i utbildning och arbete, och för att förbättra 

tillgängligheten och motverka alla typer av barriärer. 

 

Sedan starten 1988 har Stiftelsen ONCE stött omkring 20 000 projekt (initierade 

av individer och företag) med en sammanlagd budget av mer än 1,1 miljarder 

Euro. 

 

Kontakt för förslag och information: 

 

Om Ni har några frågor, tveka inte att kontakta oss: 

  

E-mail: turismo@fundaciononce.es  

Telefon: (+34) 91 468 85 20  

Stiftelsen ONCE's website:  www.fundaciononce.es  

ENAT Website:  www.accessibletourism.org 

 

 

 

Kontakt för registrering av deltagande: 

 

Kostnaderna för registrering, konferensmaterial och transport från Valencia till 

Marina d'Or täcks av organisationen. Deltagare måste däremot täcka sina egna 

hotellkostnader. Marina d'Or erbjuder genom resebyrån Viajes 2000 förmånliga 

priser för deltagare i ENAT's Internationella Turism för alla-kongress. 

 

Registrering görs genom Viajes 2000, liksom bokning av hotelrum. Information 

om hotell, resa till och från kongressanläggningen, priser e t c kan fås genom 

resebyrån. 
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Kontakt VIAJES 2000: 

Namn: Rocio Galiano 

Telefon: (+ 34) 91 323 78 14 // 91 323 25 23 

E-Mail: rgaliano.viajes@once.es  

 

 


