Svetový deň cestovného ruchu – 27. september 2017

„Udržateľný cestovný ruch – nástroj pre rozvoj“
Svetový deň cestovného ruchu (World Tourism Day – WTD) je tematická udalosť,
ktorej hlavným zmyslom je zvyšovať povedomie v rámci medzinárodného spoločenstva
o význame cestovného ruchu, jeho sociálnych, kultúrnych, environmentálnych
a ekonomických hodnotách a ktorá sa oslavuje každý rok 27. septembra. V tomto roku sa
v poradí už 38. oslavy Svetového dňa cestovného ruchu ponesú v duchu témy
„Udržateľný cestovný ruch – nástroj pre rozvoj“. Hostiteľskou krajinou oficiálnych
osláv WTD 2017 je Katar.
Cestovný ruch je v súčasnosti tretím najväčším exportným odvetvím na svete.
Iba v minulom roku 2016 prekročilo medzinárodné hranice 1 235 mil. cestujúcich. Do roku
2030 by malo toto číslo vzrásť na 1,8 mld.
Tohtoročná téma WTD poukazuje na to, ako môže turizmus prispieť k tomu, aby sa
stal svet lepším a podporiť udržateľný rozvoj v jeho piatich pilieroch – hospodárskom
(dosiahnutie inkluzívneho rastu), sociálnom (tvorba nových pracovných miest),
environmentálnom (ochrana životného prostredia a riešenie zmeny klímy), kultúrnom
(ochrana rozmanitosti, identity a hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva)
a mierovom (mier ako základný predpoklad pre rozvoj a pokrok).
História osláv WTD siaha do roku 1979, kedy III. zasadnutie valného zhromaždenia
Svetovej organizácie cestovného ruchu (United Nations World Tourism Organization UNWTO) v španielskom Torremolinos rozhodlo ustanoviť Svetový deň cestovného ruchu,
ktorý sa po prvýkrát začal oslavovať 27. septembra 1980. Tento dátum bol vybratý
zámerne, pretože práve 27. septembra v roku 1970 boli v Mexiko City prijaté stanovy
Svetovej organizácie cestovného ruchu. Načasovanie WTD je príhodné aj v tom, že
prichádza na konci turistickej sezóny na severnej pologuli a na začiatku sezóny na južnej
pologuli, keď je cestovný ruch v mysliach miliónov ľudí po celom svete.
Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo rok 2017 za Medzinárodný rok udržateľného
cestovného ruchu pre rozvoj. WTD 2017 predstavuje jedinečnú príležitosť na uvedomenie
si prínosu udržateľného cestovného ruchu k rozvoju, lepšej budúcnosti pre ľudí, mieru,
prosperite a jeho schopnosti byť katalyzátorom pozitívnej zmeny v 21. storočí.

