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MANITA DEKTARACIO PRI MONDA TURISMO
PARTO A

Ahccptlte de la Monde Turisrna Konferenco
o&ezinta eu Manilo, Filipinoj,
de la 27a de septembro iis la 10a de oktobro 1980
La Monda Turisma Konterenco

Olrrlrte en Ndanilo, Filipinoj, de lt 27t de septembro §is la

lOa de
oktobro 1980, kunvskita de la Monda Turisma Organizo kaj partoprenita
dc lO7 §tataj delegacioj kaj 9l detegitaroj de observantoj, por ktarigi la
rcil.a naturon de la turismo en êiuj siaj rilatoj kaj la rolon, kiun Ia
turirno devas ludi en dinamika kaj profunde San§i§anta mondo, kaj
ankeü por ekzameni la respondecon de la §tatoj pri la evoluigo kaj
antdcsigo de la turismo en la nuntempaj socioj kiel pli ol nura
ckoûonia agado de nacioj kaj popoloj,

Kor:ldcrente, ke la monda turisrno povas evolui en kondiêoj de peco
kaj rkureco, kiuj povâs esti atingitaj per komunaj fortostreôoj de êiuj
§tatoj por malptiigi la internacian streôi§on kaj eroluigi internacian
kuoleboron en spirito de arrikeco, respekto de homaj rajtoj kaj interkomprcnito inter êiuj §tatoj,
Xonvlall§late, ke la monda turismo povas esti viviga forto por la monda
paco kaj povas provizi moralan kaj intelektan bazon por internaciaj
kompreniêo kaj interdependeco,

folvtrtl§tnte plue, ke la monda turismo povas kontribr.ri al la estigo de
riiovt iaternacia ekooomia ordo, kiu helpos elimini la plilar§i§antan
etotoaian breêon inter la evoluintaj kaj evoluantaj landoj kaj certigi
daüran akcelon de ekonomia kaj socia evol.ro kaj progreso, precipe en la
cvoluentaj landoj,

Ioncctrnte pri tio, ke la monda turismo povas prosperi nur se §i bazi§as
sur la justeco, la suverena egaleco, la neentrudi§o en internajn aferojn
kaj lr kunlaboro inter ôiuj §tatoj, sendepende de iliaj ekonomiaj kaj
sociaj sistcmoj, kaj se §ia fina celo estas la plibonigo de la vivkvalito kaj
h krcodo de pli bonaj vivkondiêoj por ôiuj popoloj, konforme al la
po3t&loj dc la homa digno,
frter&orsentis, en tiu spirito, deklari la sekvan:

l. Lr turismo estas konsiderata agado bezona por la vivo de nacioj pro
sir æapcra cfiko sur la socia, kultura, eduka kaj ekonomia sferoj de la
nacirj socioj kaj :liaj internaciaj rilatoj. Ôia evoluo estas ligita kun la
2

:iË*"jg
socia kaj ekonomia evoluo dc-Ta-nacioj kaj povas esti cbla nur. se la
homoj havas eblon por krea ripozo kaj ferioi kaj §uas la liberon voja§i'
enkadre de la libertempo kaj ripozo, kies profunde homa karaktero estas
substrekita. Gia ekzisto mcm kaj §ia evoiuo dependas komplete de la
ekzisto de stato de daüra paco, al kiu devas kontribui ankaü la turismo.

2 Sur la sojlo de la dudek unua jarceuto kaj konsitlere la problemojn,
frontantajn la homaroo, §ajnas eble kaj necese anaiizi la fenomenon de
turisrno, fundamente rilatc al la amplekso, kiun §i atingis de post la
rajtigo de laboristoj al ôiujaraj pagitaj ferioj transformis la turismon el
limigita elitisma distro cn agadon pli vastan, integritan en la §eneralan
sociaa kaj ekonomian vivon.

3. La aspiroj de la koncernaj popoloj pri la turismo, la iniciatoj dc Ia
§tatoj koacerne la le§ofaradon kaj instituciojn, la konstantaj agadoj de
libervolaj unui§oj. reprczentantaj la diversajn tavoiojn de la lo§rntaro.
kaj la teknika kontribuo flanke de speciaiistoj donis al la nuntempa
turismo gravan lokon inter la homaj agadoj. La Statoj rekonis irun êi
faktcn kaj ilia granda plimulto koafidis al la Monda Turisma Organizo
certigi ta harmonian kaj daüran evoluon de la turisrno, kunlabore en
konvenaj kazoj kuo la §pccialaj Ageûtejoj de Unui§iutaj Nacioj kaj
aliaj koncernaj internaciaj orgauizoj.
4. La rajto utiligi libertempon iakluzivanta la rajton pri ferioj, pri la
libero de vojaâedo kaj turismo, tiu natura konsekvenco de la rajto
labori, estas rekonita de la Universala Deklaracio de llomaj Ra-itoj kaj
ankaü de la te§aroj de pluraj Statoj kiel elemento de ia homa toteleco.
Ôi irnplicas por la socio la devon krei por la civitanoj la ple-i bonajn
praktikajn; ef ikajn kaj sendiskriminaciajn ebiojn al tiaspeca agado. Tiaj
kiopodoj devas harmonii kun la prioritatoj, institucioj kaj tradicioj dc
ôiu aparta §tato.
5. Ekzistas multa.i malhelpoj por ia evoluo de la turismo. La nacioj kaj
grupoj de nacioj devas determini kaj studi liujn êi malhelpojn kaj utiligi
rimedojn, celantajn la matpliigon de ilia ûegativa iniluo.
6. La parto, kiun ia turismo konsistigas en la nacirj ekonomir:j kaj en ia
lnteraâcia komerco, faras Êin grava fâktoro en la evoluo de la mondo.

Ôie konstante granda ro!o en lr nacia ekonomtt rgado. interaaciej
uegocoj kaj en la certigado de la ek';ilibro de ia bilanco flras lin unu el
la ô+faj branôoj de la monda e koncrnio.

?. En êiu lando la enlanda turismo kontribuas rl ia plibonigo de la
biianco de la nacie ekonosrio per redistribuo de 1r nscia enspezaro. La
enler:da turismo piialtigas la konscii§oo pri la komuneco de interesoj ka;
kontribuas ai la evoluo de agadoj itvoraj por la §eneratra ekonomic de la
lanCo. Tiel la evoluigo de la turisms, veûanta el eksterlando. devas esti
akomsanata pcr simita strebado por plivastigi ir enlandan turismoa.

8" Tamcn la ekonomia gajno dc la turismo, kiorn ajn reala kaj grava §i
cstu, tc estas kaj ne povas esti la sola kriterio por la decido flanke de

Statoj instigi tiun êi agadon. La rajto ferii, la cblo por ta civitano
ckkoti la propran êirkaüaion, pli profunda konscii§o pri la nacia
idcnteco kaj pri la solidarcco, liganta al la samlandanoj kej la sento pri
apartetro al iu kulturo kaj iu popolo estas gravegaj kialoj por stimuli la
pârtopreooû de la individuo en la enlanda kaj internacia turismoj per
eblo pri ferioj kaj pri voja§ado.
9. La graveco, kiun mitionoj da niaj samternpuloj atribuas at la tu.is*o
en la utiligo de sia libertempo kaj en sia koncepto pri la vivkvalito,
neccsigas, ke la registaroj kalkutu pri ti kaj apogu §in.
10. Socia turismo estas celo,

kiun {a

pri ripozo.

la interess de
en la utiligo dc la rajto

s'ociô âeoas sekvi en

tiuj civitanoi kiuj estas la plcj malpriveligiataj

ll. Per siaj efikoj sur la fizika kaj mensa sano dc la individuoj,
praktikeataj tin, la turismo estas faktoro de la soeia ekvilibro, de la
pliattigo de la laborkapablo dc kolektivoj homaj kaj de la individua kaj
kolektiva bonfarto.
12. Pcr la amplekso de la servoj necesaj por kontentigi §iajn postulojn.
la turismo kreas novajn agadojn, konsiderindc gravajn" kiuj estas fonto
de cstigo dc novaj dungebloj. Ci-rilatc la turismo estas pozitiva elemento
de la socia evoluo en êiuj landoj, kie §i estas praktikata, sendependc de
ilia evoluiateco.

13. Enkadre de la internaciaj rilatoj kaj la serêado de paco, baziSanta
sur justeco kaj respekto dc la individuaj kaj naciaj aspiroj, la turismo
aperas kietr pozitiva kaj êiama faktoro por la antaüenigo de reciprokaj
konati§o kaj kompreniÊo kaj kicl bazo por atingi pli da respekto kaj
konfido inter Ciuj popoloj dc la mondo.
14. La ûuntempa turismo rezultas el la praktikado de soeialpolitiko, kiu
kondukis al la akiro de ôiujaraj pagataj ferioj por la laboristo.i kaj
samtepc reprezêntas la rekonon pri fundamenta rajto de la homo pri
ripozo kaj ferioj. Gi fari§is faktoro de socia stabileco, reciproka kompreni§o inter individua evoluo, Krom siaj bone konataj ekonorniaj aspektoj,
§i akiris tiujn kulturajn k*j moralajn mezurojn, kiuj devas esti favorataj
kaj protektataj kontraü la damaBaj deformitoj, kiujn povas kaüzi
ckoaomiaj faktoroj. La publikaj aütoritatoj kaj la turismaj specialistoj
devas koaforme al tio partopreni la evoluigon de la turismo kaj formuli
la gvidliniojn, celantajn ta instigadon'de la necesaj iavestadoj.

15. La junulara turismo postulas ta ptej aktivan atenton, êar gejunuloj

havas malpli da cnspczo| uzeblaj por voja$ado kaj feriado,
4

ol aliaj

trvoloj dc h lolrnbrc hzitivrr politito devrs provizi te junutaron pcs
kiql cbtc trj gnûds turaltgo kaj natrirnunrj ;imcdoj. É ra-"'aæoto
dcvas csti ccrtigltr por ts ualjunuloj taj la handikaputôj. .
16. En le uaivcrstlri strcbodqj catt.bli Eovari intrralcian ç&onomian
ordoa h turfoar po$r+ cü &oÉrÈlrj hosditoi, ludi pozitivan rolon cn la
setsücrltp dc rtrbilccq kuahboro, infcr&omprenito koi soüidareco intcr
êiuj bdoi

l?. Iâ mcioj dcvus plibonigi la laborkondiêoin dc turisnaj taboristoj
hj kæfirni kej proætti iliaa rajton $trbli profcsiajtr rindikatoja kaj
ilterkolscrti tolcktivc.

f& L!

turismaj hava$' dipnebtaj, ctr lr divcrsaj landoj konsistas
cl spaco, ias'talaSoj kaj valoro! Tiuj êi havapj nc povas csti
lasitaj scakontrolc scn riski'ilien dama$on aü eû dctruon. La kontentigo
dc la pstulgj 6c h turismo ac deva6 malutili at la sociaj kaj ckonorniaj
iatcresoj dc la lotantaro cn le turismaj rcgionoj, at la mcdio aü
- antaü
êio - al la netprej riôatsi kiuj cstas fundamcntaj por la turistoj, kaj at
historiaj kaj kutturaj vidindapi Ciuj turismaj havafoj cstas parto de la
hcrcdap dc ln homaro. La naciaj komuaumoj kaj la tuta internacia
komunumo dcyas f,ari la acccsalr pa§oja por konscrvi ilin- La konscrvado
dc historiqi, tutturaj kaj rcligiaj vidindaloj ûiam - kaj prcci,pc dum
konftiktoj - r€pf,czÊntrt u-nu cl la fundamcntaj ræpondccoj dc la §tatoj.
samtcmpc

19. La iatcrmcie kunlaboro cn la ka.mpo dc la turismo cstes enrrepreno,
kic la karektcrizahj de la popoloj kaj la bazaj interesoj de individuaj
Statoj dcvar csti rcspektataj. Sur êi tiu tcrcno la ccntra kaj dccidiga rolo
de la l\.bndt Turisma Organizo kicl koncepto-faranta kaj Larmonilganta

clemcoto cstal cvidenta.

20. Lo duflankaj kaj multflankaj teknikaj kaj financaj kuntaboroj nc
povas csti konsidcrataj evoluhclpo, êar iti konsistigas la komunigon dc
rimcdoi ncccsaj por la utiligo dc !a valorojoj avanta§c por êiuj flankoj.
21. En la turisoa praktiko ta spiritaj clcmcatoj dcvas supcri la rcknikajn
kaj matcriejn. La spiritaj clemcatoj Êstar êlcncc la sekvaj:

a) atingi la plcnan maturilon

de ta pcrsoao,

b) senêcsc kontribui al cdukado,

clagaoeki

l. sortrtr cgalccon

dc la popotoi

d) liùcrigi le homon cn spirito dc rcspckro por tia pcrsoocco kaj
digno,

tI

c) rekoni la originalecon de la kulturoj kaj respekti la moralan
heredajon de la popoloj.

t2.La pr€parado por la turismo

ta civiianô pri liaj civitaj

devas csti integrigita kun la edukado de
Ci'rilate la registaroj devas

respondecoj.

mobilizi ta disponeblajn edukajn kaj informadajn rimedojn kaj faciligi
la laboron de individuoj kaj organizoj, okupiâantaj pri tiu êi agado. La
preparado por turismo, por ferioj kaj por voja§ado povus utile formi
parton de la spirita kaj korpa edukado de la junularo' Pro tio la
integrigo dc la turismo en la edukadon de la junularo prezentas bazaa
clementon favoran al la daüra plifortigo dc la paco.
23. Cia longperioda anelizo de la socia, kultura kaj ekonomra evoluoj dc

homaro dcvas ksnsideri la naciajn kaj internaciajn aBa'iojn pri
turismo kaj libertempo. Ci tiuj agadoj nun.formas integran _partot en lir
vivo de modernaj naciaj kaj internaciaj socioj. Konsciaj pri |a agnoskitai
valoroj de turismô, kiuj estas nedisigeblaj de §i, la aütoritatcj devas
dediêi pliiâântan atenton al la evoluigo de naciej kaj internrciej turismaj
kaj libertempaj agadoj, bazi§antaj sin sur ôiam pliiarBi§anta partoprino
de homoj en ferioj kaj vojaÊoj kai ankaü sur la movi§o de personoj pro
multaj aliaj kialoj, cele al la certigo de orda krcsko de la turismo
harmonie kun la aliaj bezonoj de le soeio.

la

71. La §tato; kaj aliaj partoprenântoi de la Konferenco. kune kun la
Ir{onda Turisme Organizo, estas forte alvokataj konsidtri le crienti§ojn,
vidpunktojn kaj rekomendojn tlonitajn de la Konferenco, por ka ili povu
kontribui, surbaze de siaj spertoi kaj kunlige al siaj êiutaga,i agadoj, al
la praktika cvoluo de la monda turismo kaj doni al §i novaa impulson.

25. La Konfcrenco alvokas la Monden Turisrnan organizon isri ôion
pe rc de §ia interna mekanismo kaj, kie tio konven:ts, kuniaborc
kun aliaj interniciaj. inter-registaraj kaj ne'registrraj org:nizoj, por
ebliei la tutmondan efektivigon de la principoj. konceptoj kaj rrientigoj,
cnestartêj en tiu êi fina dokumcato"
necesan,

PARTO B
La llonda Turisma Konfertnto.

kunvokitadelaMonda,furismaorganizoenl,{anilodeia2Tade
jn
*pit*üi, §,is 1a l0a de oktobro 1?80, por pritrei<li temojn' kcni:ernrnr:r
tuj:n
bezonrntajn
tiu!a
I'rj
scktoroja.
privltan
frri'ii prtîikan krj la
"r*ntoo

cn la intereio dc la harmi;nia cvoluo fieoke de la turi;rnc'

fnterkonsentis prl

lr rekva|:
PLIBONIGI LA OFERTADON

Ekzameointe la dokurncnton

clvtrlDB/ I 3 titolitan "plibonigi la ofertadon.,
prezë$titan de la ôenerala sekretario, kaj la dokumentojc ôlvrr,rce,rl3.
prezentitrjn de la partoprenantoj,
KoEstatas ia sekvan:

l. La turisma oferro de ajna laado ne ekzistas izolirc, sed
êiuj aliaj sektoroj de la aaèia vivo.
2- La naciaj strategioj pri turisma ofertado devas kalkuli
lokaj kaj regionaj komunumoj

!i

ligiÈes al

pri tiuj

de Ia

3. Plibonigi la kvaliton de la oferro, kio postuias ankaù respekton al la
ktnsumanto, cstâs celo, pri kiu oni d,evas êiam zorgi; tio signifas ne nur
tion, ke denas ekzisti luksaj servoi, sed ankaü tion, ke ia servoj kaj
faciligoj devas esti zorgc planataj por certigi la arireblon farc de pli
larÊaj tavoloj de la lolantaro al la turismo kaj nacia kaj ioternacia, kaj
§antemp€ konscrvi
- se sc plibonigi - la kvaliton de la faciligoj.

4. La evoluigo de horaaj faktoroj per cdukado kaj informaco

neccst por plibonigi iâ kvaliton de êiuj turisrnaj proje[toj.

estas

5. La gvidantaroj en la unuopaj landoj kaj turismaj organizoj hrvas
grandan respondecon konecrne la aüteqtikecon de ta vidindrloj kaj
produktajoj turismaj kaj la provizadon kaj disvastigadou pere Ce la
amas-komunikiloj dc objcktivaj, precizaj kajimpicksaf informo.l pri ôiuj
disponebtaj faciligoj" precipe kaze rle novaj vojasceloj.

6. En la epoko, kiam la §tatoj formulas novan politikon pri energimssrrumado, dc..,as csti taüge cmfazataj lr avanta§oi, rezultantaj el la turisrno.
por ke la lurisma ofertado estu trakrrta sui bazo egairanie kun la rliaj

sektoroj kaj kiel parto dc ta naciirj pricriratoj.

?. La politiko pri turisma ptanado devas esri forrnulatr sur la !okr,
regiona rü nacia nivelo enkadre de lr nacia planado; tiu planadc derrs
esti taksgta periode, kaj kvante kaj kval;te.

8- La preeiea analizo dc turisma.i tendencoj ka_i ia determina,lo de ia
bezonoj koncerne la :urisman olertadon rteplnoas de ekuzo tic
seacreie
akceptitai normoj pri ls kolektado de statrstiko.; pri ia enlrndr kaj
internacia trrrismcr.
9. La. e',roluigo de la iurisma ofcrto aecesigas pli grandajn fortostrerioin

por interkomprcaiÊo, kunlaboro kaj kunordigado inter la publika, privata
kaj la socia sektoroj kaj ankaü inter la divcrsaj laadoj.
10. La cvoluo dc lr turismo kaj naci- kaj internaci-skale povas kontribui
pozitivc el la vivo dc nacioi se la oferto estas bone planata kaj
altkvalits, protêktatta kaj rcspcktanta la kulturan hercdaioo, la valorojn
de la turismo kaj la naturan, socian kaj homan mediojn.

Sekve de

la stpre neneiitai:

Dezlrr& ke la konsutti§oj kaj opini- kaj spert-inter3aaÊo.i okazu iatcr
evoluantaj kaj industriigitaj landoj por establi favoran intcrdependecon
kaj malpliigi ajnan ekscesan depeadecon de transnaciaj cntreprenoj en
Ia evoluigo de la turismo;
Esprlnar slas korvhhon, ke pli granda normigo de la karakterizaioj de
la turisma oferto ebligos adapti la kostojn de konstruado kaj prizorgado
de instelaioj al ta realaj bczono!
Emfazas la gravecon certigi pli bonan utiligon dc la ofertaîoj. per la
atprcno flanke de statoj kaj turismaj funkciuloj de planoj por distribui
feriotagojn, protekti la koosumanton kaj akceli la enlandan turismon;

la registaroj akceptu kaj opliku. normojn kaj metodikcjn
kolekti internaciajn kaj entandajn turisma.in
invitas
la
Mondan Turisman Organizoa, kiel centran
statistikojû kaj
Instlgas, ke

Êeneiate rekonatajn por

pliigi la strebadojn por harrîoaiiei kaj *omparebligi
la turismajn statistikojn pere de plivastigo de §ia.!programoj pri komisioi
kaj agadoj, per la plifortigo de âiaj kapabloj en Ia aptikado <le internacie
akceptitaj statistikâj normoj kaj metodikoj kaj pere de aliaj konvenaj
rimedoj;

agentejon êi-kampan

Dezlrls, ke estu cërtigataj por la malgrandaj kaj mezgrandaj entreprcnoj

la plcj bonaj kondiêoi por kc tiuj povu ludi sian nernalhaveblan rolon
en la evoluigo kaj diversigo de la turisma ofertado; kaj

Retomeadas studi novajn formojn de la turisma ofertado, adaptitajn al

la estontaj internaciaj kaj enlandaj postuloj, por ebligi interalie

la

utiligadon dc cnalmultekostaj lokaj rezervoj kaj koûstru-tek11ikoj, kiuju
eblas harmoaie integrigi al la loka ôirkaüaio;

pliigi la fortostreêojn por eviti'la tro§ar§adon dc la turismaj
instaiajoj, konservi kaj cvoluigi la artan kaj naturan heredaion de
regnoj, antaüenigi la edukan valoron de la turismo kaj protekti la
speciojo dc faüno kaj flaüro cn la intereso de la estontaj generacioj.

Âlvokas

I

TEKNOLOGIA KUNLÂrcRO
Elrzamcnlste la dokumeaton CMT/DBlll pti "Teknologia Kunlaboro sur
la Tereno de la Turismo', prezentitan de la ôenerala Sekretario, kaj la
dokumentojn CMT/CPI I d prczentitajn dc la partoprenantoj,

Ksnststas la sekvajn:
1. Teknotogia kunlaboro sur la turisna kampo celas malaltigi la kostojn

dc la produktado de turismaj servoj, altiSi ilian kvaliton, plifortigi
bazaja strukturojn kaj antaüeaigi la teknologian aütonomecon.
2.

Tial §i kreskigas !a kontribuon de la turisma

agado al la evoluprocezoj-

3. Adekvata kaj justa teknologia kunlaboro evitas la ripeti§on de
mekanisooj de sub-evoluinteco, la malekvilibron de enspezoj kaj

la
la

dependecon.

tiel planitc' ke §i estu asimilata
de la ricevaj tandoj sen kaüzi rompoo inter la tradicio kaj la modernigo.

4- La transigo de la teknologio devas esti

5. La transigo de la teknologio povas malutili aü malatingi la deziratajn
celojn, se §i ne estas farata laü la neèesaj kondiêoj kaj en homa medio
taüga por §in ricevi kaj asimili; la §tatoj dcvas zorge strêbadi al tio' kc
estu càrtigàtaj por êiuj teknotogio-transigoj tiaj prepar-koadiôoj. kiaj
estas bezonataj por iliaj akceptoj en la homa edio.

Sekve de la supre menciitai:

Dezirls, ke la Statoj, kiam ili elektas teknologiojn sur la kampo de la
turismo, konsciu pri la bezono adapti ilin al la lokaj cirkonstancoj: pri la
graveco harmoniigi la diversajn lokajn kaj fremdajn teklologiojn; pri la
ieceso bazigi tiaspecajn teknoloSiojn sur elprovitaj, aplikataj teknikoj;
kaj pri la dinamikeco de la rapida teknika evoluo;
pOr evoluântaj landoj apogi sin sur la homaj kaj
havcblaj
en siaj propraj landoj, por plifaciligi la transigon
aliaj rimedoj,
kaj iorbon de la tckaologio enkadre de tutmonda evoluiga stratcgio;
Emfazas

la gravecou

Substrekas la decidan rolon, ludatan de la faka edukado kaj en ta
plibonigo de kvalito kaj en la pliigo dc fakuloj sur la kampo de
teknologia kunlaboro en la turismo;

Peter ta Statojn apogi sin cn la konv€na morneato sur Ia 'Internacia
Kodo por la Traneigo de Tckaologio'enkadrc de sia teknologia kunlaboro
por la turismo;
Inslsteq kc la tvlonda Turisma Organizo daürigu siaja strebadojn por
plifaciligr la inter3an§on dc informoj turismaj ka.i teknikaj, precipc per
ckzameaado de la eblo starigi tutmondan sistemon pri la turisma informado, taj samtemc eviti ta üa!§paran disipon kaj nenecesan duobligon
de fortostreêoi por krcskigi la ag- kaj organizcblojn dc unuopaj regnoi
precipe de la cvoluantaj laado! kaj tiamaniere plifortigi ilian teknologian
aütooomecoa cn kocvenaj kazoj per rimcdoj de progresintaj teknologioj,
kiel ekzeoplc la teleprilaborado de informoj;
Dezlras, ke la tekaologia kunlaboro intêr registaroi entrepreaoj kaj
asocioj en la cvoluaDtaj kaj evoluintaj landoj esti intensigata, precipc
per komunaj duflankaj kaj multflankaj projektoj;
Dezlrar, ke la transigo kaj aplikado de tekaologioj estu grava elemento
en êiuj turismaj kunlaboro kaj investo-projektoj;

Dezlrls, ke la Monda Turisma Organizo daüre donu altan prioritator al
siaj agadoj êi-kanpe, kiel unu el la institucioj, plenumantaj la Evoluigan
Programon dc la Unui§intaj Nacioi

HOMAJ RIMEDOJ

ELzeucnlrte la dokumcnton CMT/DB/15 pri "La evoluigo de la Homaj
Rimedoj', prczcntitan de la Gene.rala Sekretario, kaj la dokumentojn
CNff/CP/15, prezeatitajn de la partoprenantoj,
Konstetrs la sekvajn:

1. La faka cdukado kaj la daüra §isdatigo de la teknika kompctenteco
sur la kampo de la turismo estas gravegaj ne nur por la ricevanto, sed
ankaü por la socio §enerale.

2. La profesia konpetento depcndas ôefe ae ta fvatito de la baza
§enerala kaj ankaü teknika edukado, enlanda kaj eksterlanda, kaj de ta
malfermiteco al la spert-inter§an§oj inter la nacioj.
3. En la planado de turisma evoluigo, la cdukado de kvalifikotaj homaj
rezervoj devas ligi§i kun la turisma procezo.
4. La turissro estas unu el la agadoj, kic la homo trovi§as en la centro de
la cvoluiga procezo"
1û

5-

La kvalito de la turisme- produkto estas dccida faktoro en la
determi-

6. !" problemoj dc faka edukado kaj cn ra cvoruintaj kaj en la
cvoluantaj landoj esras grayegaj por la iurisma e;ol* ;i" roncernal
landoI
7' La politiko por.cvoruigi
homajn rimcdojn trc povas reari!,i aur
-rasurbaze de ekonomiaj
kaj kôntertigi la bezlnoi" a" ra faka
-kriterioj
edukado, sed devas ankaü
koaeideii ta sociajà
i;.i;;
d; la ü;; kiel sociano
lCldg, kaj prceige lh aataüeaigon de ta totatiio "rpeti"ii"a"l;
kaj lian individuan kontentison spiritan, .o.aïao la;;;ü; ;;;.rà.""
Sekve de la supre menciitaj:

rnsistas

homfortoi-pri
.

ra graÿeco de intergrigita pranado en la edukado de Ia

Dezlras, ke estu farita êio ebla por plialtigi Ia reputacion de Ia turismaj
profesioj kaj ta rangon de iliaj praktikantJf
Deziras, ke la industriigitaj kaj cvoluantaj landoj enkadre de Ia
Monda
Turisma organizo,.kune studu sur regiona uaio rai-li"- tio
tun atiaj. koncernaj internaciaj orgaaizoj, ii pioh"',ojn
"ut"r,
de
!1l1uuo1e
manko
de instruistoi, de sufiênombra dungo de lokaj-uoiuroj tajA t;
elmigrado de kvalifikitaj funkciulo!

Notas t,n toutento ra decidojn, akceptitajn de la Mooda Turisma
organizo egle af regionigo oc giâj'rat-eduujrimeooj t4 àeziras" t e ta
krea.do de tiaj rimcdoj estu akcelata!
Deziras, ke estu daürigataj la strebadoj antaüenigi la turisman konscion
gcle 1l plifaciligo kaj prifavorigo de ii komunikado inter ra vizitantoj,
la lo§anro,!de la turist-atccptaaàj lokoj kaj ra tu.ism"i irrü"roi - -"

substretes êi-rilate la gravecon de ra scio de ringvoi, precipe de tiuj
kun
universala destino, kia estas Esperanto;
Deziras, ke la internaciaj kaj regionaj financaj institucioj pli
aktive
partopre'u en la fak-edukaj projektoi, kaj precipe en la
Jstablado dc
-"
instru-centroj en la evoluantaj lanàoj;
Deziras, ke la Monda Turisma orgauizo determinu novajn celojn
koncerne

la fakan edukadon por ebrigi la
bezonoj de la turisma sektoro;

adekvatan koûtentigon de estontaj

Notas konteate la gravecon, donitan de Ia Mcmbroj de la Mouda
Turisma organizo" ar ra turisma faka cdukado kaj la siieboin de ra
1I

orgaaizo por gsrsatii la pluan cdukadon de funkciuloj, precipe cn la
lanàoi, kaj spccife cn la formo de teknikaj kunvenoj, stud'
"rifu"nt"icikloj kaiforespôndai kursoj, organizataj per §ia Internacia Centro por
Progiesirlai Turismaj Studoj (IcPTs) en Mcksikio;
Dezlres, kc la Monda Turisma organizo daüre certigu- n!1e sian fundamenAn'rolon kaj' aparte siajn respondecojn koncerne la fakan cdukadon
po, ra twismo, kiel unu el la institucioj, plenumantaj la Evoluigan
Programon de la Uouiêintaj Nacioi

LIBERO DE MOVIôO

/DBll6 pri 'Celoj konserne la Liberon
de Movi§o", prezestitan de Ia tcoerala Sekretario' kaj la dokumentojn
CMT/CP7!6, prezentitah de la partoptcnantoi,
Etrzrmealnie la dokumeaton CMT

Kourtrtas la sckvajn:
1. La libercco de moviÊo" kiu c§tas esprimita en Ia Universala Deklaracio
de Homaj Rajtoj, la lnternocia Konvcncio pri Cirilaj kaj Politikaj
Rajtoi ai fgO6 kaj la Fina Akto de la Konferneco pri Sekureco kaj
fuatiUoro en Eüropo de 1975, estas nemalhavebla por la partopretro en
vojaÊoj, por la harmonia evoluo de ta turismo kaj por la individua

koutantiÊo
2. Ci-rilatc, la rekomendoi pri plifaciligo, akceptitaj de la Konferenco
de UnuiÊintaj Nacioi pri Intetnacia Yoja§ado kaj Turismo (RÔmo"
igOfJ rigîif"i Ae"iO"o stadion en la plifaciligo kaj daüras servi kiel
bazq Por la cstoûtô agadoprikonsi3. KOncerne internaciaja turismajn rilatojn, estas n€ccse atente
deri la socian kaj ckonooiaa situacion de Ciu tando kaj la gravecon de
iesoektado Oe itiài nacia suvereoeco' tctoj kai tradicioj sur la kampo de
la iurismo, kaj ankaü la raitojn kaj dcvojn dc iliaj civitanoj'
Sekve de ta

supre menclîtai:

Not*r kontette, kc la Monda Turisma Oryanizo jam inktudis en

sian

plifaciligo en la
§cneralan laborprogramon ekzamenon de la stato de la
praktikoj
êi-rilate;
kaj
normoj
rckomendaj
dc
irondo kaj formulon

Dczlr§, kc cn siaj koasultitoi pri tiu ei temo la Monda Turisma
Orgauizo povu dedrêi sian atenton interalie al:
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r) la oeceso de adekvata

edukado, ptecipe pri turisma konscio, por êiuj
oficialuloj, rcspondecantaj pri ôelima j formalajoi

b) la utileco de normigo de kartoj por en- kaj cl-veturili§o kai finfinc,
ilia elimino pcre de la enkonduko de oovaj metodoj kolekti turismajn
§tatistikojn;

c) la aplikado dc la clektroniko por
proceduroi

pasport.kontrolo kaj sckurecaj

d) oanieroj akceli kaj simpligi ln dogao-kontroladon;
Memorlgas pri la pa§oj, faritaj dum la Internacia Turisma Jaro, proklamita

1967 je la iniciato
organizoj; kaj tiurilate

en

de la Interoacia Unui§o de Oficialaj yojaâ-

Invitas la Statojn ekzameni la eblon rcciproke aü unuflankc forigi la
vie-postulon por maldaüraj turismaj vizitoj;
Xonsideres, ke la evoluigo de la turisma trafiko inter evoluantaj landoj
postulas flckscbtigoo kaj liberaligon de la reguloj pri inter§anÊo-kontrolo
eû

tiuj êi landoi

Esprimas le opiaion, ke la impostoj, kiuj
- diference de la §enerala
impostado
koncernas nur la turistojn, sfte malutilas al la turismo,
krom se la ensgezoj akiritaj tiamaniere estas senpere investotaj en la
turisman sektoron aü por la antaüenigo dc la turismo;
Konsideras, ke la strebadoj flanke de la Monda Turisma Organizo estigi
Turisman Kodon kai Turismao Cartor celas antaüenigi ta kompreni§on
kaj kunlaboron inter êiuj nacioj kaj oli vaste cvoluigi la turismon eü
êiuj ritatoj;
Deziras, ke la Monda Turisma Organizo ekzamenu la eblon efektivigi
rekomesditajn praktikojn koncernr medicinan helpon kaj la le§an protek-

tadon de la ekonomiaj intcresoj de turistoj dum voja§oj, êu individuaj
ilia hejmlando;

êu kolôktivaj, ekster

Petas la registaroju sin deteni apliki limigojn, formalaJojn aü aliajn
malhelpojn al la eniro kaj eliro de la voja§antoj, kaj ankaü obstaklojn,
fizikajn aü psikajn, al la voja§ado de la turistoj de unu lando al la alia:
Alvokas la §tatojn rekoni kaj respekti la rajton de la individuo, scnkonsidere dc re!.igio, raso, kredoj aü loÊloko, viziti sian hejrnlandon kaj fari
êiujn necesajn pa§ojn por plifaciligi lian liberan movi§on kaj por
garantii lian sekurccon;
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Pctas la §tatoja, kiuj danke al uauflanka ago de aliaj §tatoj profitis'de
plifaciligoj koacernc vizoju kaj aliajn veieÊ-forrnalajcjn, ekzarireni ia
cblon gor reciproki tiajn agojn;
Petas la §tatoja por plifaciligi la turisman movi§adon, kê ili efektivigu
la dispoziciojn, cncstantajn en la aktoj pri ptifaciiigo" cldonitaj de

UnuiÊintaj Nacioj, la Internacia Civil-Aviaria Organizo, la {nterregisiara

À[ara KonsultlÊa Organizo kaj la Dogan-Kunlabora Konsilic;

Ilvlt* la Mondan Turisman Organizoo feri êiujn eblajn pa§ojn, pere de
la ckzistantaj mekanismoj, por antaüenigi la turismon.

TURISMA EARTO DE RAJTOJ
KAJ TURTSMA KODO

La ôenerala Asembleo de la Monda Turisma Organizo, ea sis sesa
§cncrala sesio, okazigita cn §ofio {Popola Respubliko de Bulgario) de le
l7a §is la 26a dc sgptembrs 1985:
f- trOI{SCIE pri la grâvcco de turisms cn ls vivo de la popoloj pro Êiaj
rektlj kaj pozitivaj efikoj sur la sociaj, ekonomiaj, kulturaj kaj edukaj
sektoroj dc naeiaj socioj kaj pri lo koatribuo, kiun §i kapablas fari, laü

la spiriio de la Carto de Unuif,intaj Nacioj kaj la Manila Deklaracio pri
Monda Turismo, por bonigi reciprokan interkompreni§on, proksimigi la
popotoja kaj sekve fortigi lntcrnacian kunlaboron,
2. MEIIIORANTE kc" ki,cl rekonita de la ôenerala Asembleo de

Unuiâintaj

Naeioj" la Monda Turisma Organizo havas ccntran kaj decidan rolon en
la evol.uigo 6c turisrno eelc al la kontribuo, Iaü §ia Ârtikolo 3, paragialo

I de !,ia §tatuto 'al ckonomia evoluigo, internacia kompreni$o. pacc,
boafarto kaj uoivcrsala rssgekto kaj observo de la homai rajtoj kaj
fundamcutaj liberecoj por êiu scn distingo laü raso. sekso, lingvo aü
rcligio',
3 MEIr-IORANTE ta Unuan Deklaracion pri Homai Rajtoj adcptitr de la
ôcnerala Ascmbleo de Unui§intaj Nacioj la lOan de decembro iql8, kaj
spccifc Artikolo 24, laü kiu'ôiu havas la rajton jc rigozo kaj libcrternpo,
kiu implikas pravigeblan limigon de laborhÀroj ia1 periodain salrjratajn
feriojn'kaj krome la Intcrnscian Konvencion pri Exonomiaj, Sociaj kej
14

Kulturaj Raitoj, adoptitan dç la ôenerala Asembleo de Unui§intaj
Nacioj la l6an de decembro 1966, kiu invitas §tatojn certigi por êiu

iripozon, libertempon kaj pravigeblan limigoo de laborhoroj kaj periodajn
salajratajn feriojn, aldone al salajroj por publikaj ferioj."

{

KONSIDERANTE la rezolucion kaj rekomendojn akceptitajn de la
Konferenco pri Internacia Yoja§ado kaj Turismo dc Unui§inta.i Nacioj
(Romo, septembro 1983) kaj speciale tiujn ceiantajn la stimuion de
turisma evoluigo eo la diversaj landoj kaj la simpligon de regrstaraj
formalajoj rilate al internacia vojaeado,

5. PRENANTE sian inspiron el la principoj detaligitaj en la Manila

Deklaracio pri Monda Turismo adoptita de la Monda Turisma Konferenco
h lOao de oktobro 1980, kiu emfazas la veran homan dimension de
turisrns, rekonas la novan rolon de turismo kiel taüga iÀstrumento por
bonigi la kvaliton de la vivo de ôiuj popoloj kaj kiel cseaca forto por la
pa,:o kaj internacia kompreni§o kaj kiu difinas la respondecon de Statoj
ocr c.;oluigi turisrnon inter la popoloj de la rnondo kaj por protexti kaj
rmpicksigi la turisrnajn riêajojn, kiuj formas parton de la heredajol de
le homaro, cele ai kontribuo al la starigo de nova interûacia ekonornia

6. SOLENE AFIRMÀNTE, kiel natura sekvo de la rajto je laboro. la
funCamenta rajto de ôiu. kiel jam sankciita de la Univcrsala Dekieracic)
cis Hornaj Rajtoj, je ripozo, libertempo, periodaj salairataj ferioj uzeblaj
por ii'Dcrtempaj celoj, je libera vojr§ebleco por edukaj kaipiezuraj reloj
<aj je ia rajto §ui la avanta$ojn de turismo. kaj interne,le sia io§lando
.taj ckster

ji.

7 I.\VITAS la Strto.ln inspiri§i el la principoj êi-sube detaligrtaj. kiuj
koasistigas la Turisman Carton de Rajtoj kaj la Turismsn Kodon. kaj
apiiki ilin konforme al la proceduroj preskribital en iliaj propraj iegeroj
kaj regularoj.

TURISMA CARTO DE RAJTOJ
Àrtikolo

I

l. La rajto de ôiu jc ripozo kaj libcrtempo. pravigcbla lirnigo de
laborhoroj, perioda salajrata forpermeso kaj senlima libereco de movi§o.
rne nur de la !imoj de la ie$rro. estas universale rekonatt.
l. Lr eluzo Ce êi tiu rajto konsistigas [aktoron de socia ekvrli'oro kaj
pliriSigo de nacia kaj universala konscii§oj.
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k

ltclo

II

Kicl rclvo dê Gt til nito' §troi fornulu kej cnlonduku potitikot tiu
ccfar iU-"ti la harælira cvoluigon dc cnlaeda kej ietcrnacia turisno
tai ttUontcrpaj atüvccoj por la bcoo dc êiuj iliei pertoprcnaotoi
Arallob

m

êi-ætq Strtoi
ordrn Laj harnoniar kàtoa dc kaj cnltnde kai i3tcrnscia
turismq
b) intcgiru siran turisatn potitikoa tun siaj tcgmcltaj cvotuiBai plaaoj
êiuaivCtc - loke, rcgiono kaj intcraacic - kaj tarligu turisman kunlaboroa
cn kai duflaotri tti Bùlflenkaj tcdroi inkluzivc tiun de Monda

a) kuraggu la

Turisn! Organizo;

d tr

pdncipoi dc la ltrlaaile Dcklaracio pri
Monda Turismo kaj al lr Dokunceto dc Aeapulco'dum la formulado aü
rcaligo dc siaj turirmej plrnoi proûramoj kaj gvidlinioj, laü siej naciaj
prioritatoj lajenkadrc dc la laborproS,ramodc il{oade Turisma Orgaoizo.'r;
an rohdo !t/faC, rüGæra:r ar !r êoeA Arrt[ùlæ dr Uacü*ri frrfoi
düû tb tdalt oùL .do, ll l3'r dt 'rr{hro B

c) donu taügan rtctrtol

d) kuraligu la rlptcaoa dê nanicroi por cbtigi êiun partopreni ca
cnlanda krj ioteroacit turisoo, prccipc pcr p|t boaa disdivido dc labs'
kaj libcrtcmpo, lr starigo kai bonigo dc sistcmoj dc salajrata iare
foipcrrcro, ta malseatc6pigo dc fcrirj datoj kaj pÊr tparta atcnto al
turigmo por

junuloi orl.iutuloj kaj hald,ikapulo} kai

c) por ta bono ds le ounr kaj cstoatej 3cærrcio!, protckti la turismaa
mcàioa, kiu, cstentc trmtcmpê hootr lttura' soch kai kultura, formas
la hcrcdaPn dc la tuta homlro.

AÉltolo IV
La §ratoj aokaü

a) kuraligu por cnlaadaj

kaj ckstcrlandej turistoj la aliron al la hcrcdaio.i
dc la gaitèkomuoumoj pcr apliko dc la provizoj dc ckzi*antaj facitigoj
dcvcnàntaj dc Uoui§intej Nacioj, Intcrnacia Civil-Avigda Organizo,
Intcroacit ltfure Or3anieo, Dogara Kunlaborr Koasilio aü ajna alia
orgonizo. prccipc la lfdonda Turisrna Or3anizo, cllc al krcskuta libcrigo
dc vojoÊado;
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b) stimulu turisman konscion kaj faciligu kontakton inter vizitantoj kaj
la gastigaj komunumoj cele al ilia reciproka interkompreniso kaj boniso;

c) certigu la sekurecon de vizitantoj kaj iliaj posedajoj per preventaj
kaj protektaj rimedoj;

d) oiertu kiel eble plej

bona.in kondiôojn Ce higieno

kaj aliron

sanscrvoj, aldone al la malhelpo de konta§iaj malsaaoj kaj akcidentoj;

al

e)

malhelpu a.inan eblecon por uzo de turismo en la ekspluatado de aliaj
por prostituadaj celoj; kaj

f) fortigu, por la protekto de turistoj kaj la

popolo de

la

gastiga

komunumo, rimedojn por malhelpi ta kontraüle§an uzon de narkotika.joj.

Artlkolo Y
La Statoj devas laste:

a)

permesi al enlandaj kaj internaciaj turistoj movi§i libere en la lando,
tarRen sen kontraüagi tiujn limigajn preskribojn starigitajn en Ia nacia
intereso êc difinitaj areoj de la terirorio;

b)

malpermesi ajnajn diskriminacia.in praktikojn kontraü turistoj;

permesi al turistoj senprokrastan aliron al administra j ka j juraj
servoj, al,konsulejaj rcprezentantoj kaj disponigi internajn kaj eksterlandaja publikajn komunikilojn; kaj

c)

d) kontribui al la informi§o

de turisto.i cele al akcelado de kompreno
la kutimoj de la popoloj kiuikousistrgas ia gastigantajn komunumojn
lokoj de travoja§ado .taj restado.

de
en

Artikoio VI

l. La popoloj, kiuj konsistigas la gastigajn komunumojn en lokoj de
travoja§ado kaj restado rajtas je !ibera aliro al la propraj turismaj
faciligoj, dume ili instigr.r respekton. per siaj sinteno kaj konduqo, por
siaj naturaj kaj kulruraj medioj.

2. trli rajtas krome atendi de la tuiistoj komprenon kaj respekton por
iliaj kutimoi, religioj kaj aliaj etemenroj dc iliaj kulturoj, kiuj formas
parton de la homa heredajo.
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Æüu
3. Por faciligi tian kompr""m *kd*r,
informoj devas esti kura§igata pri:

,"

disvastigo de taüsaj

a) Ia kutimoj de la gastigaj komunumoj, iliaj tradiciaj kaj religiaj
praktikoj, lokaj tabuoj, sanktaj lokoj kaj sanktejoj, kiuj devas esti
respektataj;

b) itiaj artismaj, arkeologiaj kaj kulturaj trezoroj, kiujn oni

devas

konservi kaj

c)

sova§bestaj kaj aliaj protektendaj nâturaj riôaioj.

Artikolo YII

La popoloj, kiuj konsistigas la gastigajn komunumojn en lokoj

de

travoja§ado kaj restado estu invitataj akcepti turistojn kun kiel ebie plej
multe da gastamo, afableco kaj respekto, necesaj por la evoluigo de
haruoniaj homaj kaj sociaj rilatoj.

Artikolo YIII

l.

Profesiuloi en turismo kaj liverantoi de turismaj kaj vojaâaj servoj
kaj la enkonduko de la

povas kontribui pozitive al la turisma evoluo
postutoi de ôi tiu Carto de Rajtoj.

submetiâu al la principoj de ôi tiu Carto de Rajtoj kaj plenumu
êiuspecajn devigojn, kiujn ili akceptis kadre de siaj profesiaj agadoj, por
certigi la provizon de bonkvalitaj servoj por tiel emfazi la humanismajn
ecojn de turismo.

2. tli

specife detenu sio de kurt§igo de la uzo de turismo por ôiuj
formoj de ekspluatado de aliaj.

3. IIi

Artlkolo IX
Turismaj profesiutoj kaj liverantoj de turismaj kaj vojaÊaj servoj estu
kuraâigitaj per taüga nacia kaj internacia le§ofarado, kaj disponu pri
Ia necesaj faciligoj por:
a) ptenumi siajn taskojn en favoraj kondiôoj, tiberaj de specifaj malhelpoj
aü diskriminacio;
b) profiti de §eneralaj kaj teknitaj trejn-programoj, kaj enlandai kaj
eksterlandaj, por certigi la disponebtun de trejnitaj homfortoj; kaj
e) kunlabori inter si kaj kun la publiliaj aütoritatulo.i. enkadre dc
naciaj kaj internaciaj organizoj. cele al plibonigo de la kunordigo de siaj
agadoj kaj la kvalito de siaj scrvoj.
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TURISMA KODO
Artikolo X
Turistoj celu, per sia konduto, kreskigi komprenon kaj amikajn rilatojn
inter popoloj, kaj .je nacia kaj je internacia niveloj, por tiel kontribui al
daüra paco.

Àrtikolo XI

t. Ce tokoj de travoja§ado kaj restado turistoj respektu la establitajn
politikajn, sociajn" moralajn kaj religiajn ordojn kaj obeu la le§aron kaj
rcgulojn validaja.
2.

En êi

tiuj lokoj turistoj ankaü:

mootru kiel eble plej multan komprenon pri ll kutimoj, kredoj kaj
konduto de la gastigant:j komunumoj kaj la maksimurnan respekron por
iliaj natura kaj kuiturr heredajoj:

a)

b) sin detenu de cmfazado de Ia ekonomiaj, sociaj kaj kulturaj dile rencoj
inter si kaj Ia loka popolo;

c)

estu akceptema al la kulturo de la gastigaj komunumoj, kiu estas
integra parto de la komuna homa heredajo;

d)

sin detenu dc ekspluatado de aliaj por prostituadaj celoj;

e) sin detenu de komercado pri, portado kaj uzado de narkotajoj kajiaü
mtlpermesataj

drogo_i.

Artikolo XII
Dum sia voja§ado de unu lando al alia kaj ene de la gastiga lando
turistoj devas povi, pro taügaj registeraj rimedoj, §ui:

a)

mrldigon de administraj kaj f inanca.j limigoj: kaj

b) kiel eble plej bonajn kondierjn de transporto kaj restado. kiujn
kapablas

oferti liverantoj de turismaj

servoj"

Artikolo XIII

l. Turistoj rajtu je libera aliro, kaj ene de kaj ekster siaj taadoi, al
terenoj kaj lokoj de turisma intereso kaj havu. ene de la linoi dc
ckzistantaj reguloj kaj leêoj, liberen movi§on en lokoj de travojr§ado
kaj rcstado.
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a§ro al tcrcnoj kaj lokoj dc turisnna intcrcso kaj dum sia;
fui:

vojasado kaj rcstado, turistoj rajtu

objektivajn, prccizljn ka.i kompletajn informojn pri koodiêoj kaj
feeitisoj liverotaj dutn siaj voja§ado kaj restado fare dc turismaj
orgrnizoj kej liverantoj'dc turismaj servoj;

r)

sckurceon por si ntm kaj siaj poscdaioj, kaj protekton de siaj rajtoj
kicl konsumantol

b)

publikan higicnoS, prccipc rilatc al lo§igo, manÊigo kaj
traasFortedo, informadon pri la efika malhelpo de konta§iaj malsanoj

c) adckvetan

kej akcidcatoj kaj scnpera aliro al sanservoj;

d) atlroa gl rapidaj kaj cfikaj publikaj komunikiloj, kaj enlandaj kaj

c) administrajn kai jurain
protekto de

procedurojn kaj garantiojn necesajn por la

itiaj rajtoj; kaj

f) la praktikadoa de siaj propraj rcligioj
ckzistantaj faciligo!

kaj la uzon de tiucelaj

Artllolo XIV
Ciu rajtas Lomuniki ria.in bezonojn al leÛai rcprczÊntantoj kaj pubtika.!
rütoritrttrloi por povi cluzi sian t jton je ripozo kaj libcrtempo por tui
le rjrebtaJojn dc turisps sub la plcj favoraj kondiêoj kaj, eventuale, §is
llr liuitoi dc la lctaro- kuaveni hun aliaj tiuccle'

AJdonita de t§sperantatut" - rurisma .Servo
de "llbnda furisüo" en Bydgoszczr'bJTanda
trosposÈi ta en Hungario.
Italtobl.igita en ia Poligrafia Centrc dE
Fo-La Ssperanto-Àsocia .n tsladgoszcz -

