FAKTA
Turisme og reiseliv er en av verdens
største økonomier.
Turister søker ofte til havet og
havnære områder.
I økende grad søker også turister de
“unike” opplevelsene, som finnes i
autentiske kulturer og “virgin” nature
Trenden er kritisk:“komfortsøkende
turister oppsøker hurtig voksende
naturpeler i områder som ikke har
kapasitet, økonomi eller kompetanse
til å utvikle bærekraftige, langsiktige
og ivaretakende tilbud”
Vi som turister må ta vårt ansvar for
vår lokale påvirkning

NO FOOTPRINT
No Footprint er et ansvarlig turismekonsept som bidrar til lokalsamfunnet, samtidig som den autentiske kulturen og miljøet er utgangspunktet for unike
opplevelser. No Footprint er hytter som er bygd på flåter, med 100 % bærekraftige funksjoner. Byggekonseptet er standardisert,
med norsk teknologisk ”know how”:
•
•
•
•
•
•

Overvåker eget forbruk strøm/ vann
Renser eget utslipp vann/septik
Eget avsaltningsanlegg for ferskvann
Strømforsyning gjennom solpanel
Hvitevarer med lavt strømforbruk
El-dreven lettbåt

Hyttene er lokalt tilpassede:
Teknisk interiør er standard
Interiør og eksteriør tegnes av lokale arkitekter og tilpasses lokale
forhold og tilgang på materialer
Hyttene flytter lokasjon for å ivareta havmiljøet over tid
No footprint bidrar til innsikt i eget forbruk og forståelse for vår livstils
miljøkonsekvenser.

FAKTA
Moken er en minoritet sjønomader i Myanmar som
holder på å forsvinne.
Moken har unike kulturelle tradisjoner og genetiske
egenskaper.
Moken har unike dykkeregenskaper som gjør at de kan
jakte på fisk under vann i over 5 minutter av gangen.
Moken bor på kabangbåter som de bygger av kun ett
tre.
Moken har, som undertrykt minoritet i dagens Myanmar, ikke lenger tilgang til trær for å bygge kabangbåter.
Project Moken jobber for at Mokenfolket skal få tilgang
på trær slik at de kan føre sine kulturelle arv videre.
Project Moken lanserte i 2014 den prisbelønte dokumentar om Moken folket;, ”no word for worry”
Neste steg er etablering av en Moken-bukt med No
Footprint flotillas i Mergui skjærgården, som Moken
folket skal drive.
Målgruppe: Turister og reiselivsaktører
Utfordring: Utvikle et turismekonsept med
tekniske løsninger som møter de lokales ønske
om utvikling av virksomhet og inntekt, men som
ivaretar havet/miljøet og verner lokalkulturen.
Mål: Pilotgjennomføring Mergui 2015/16

PILOTPROSJEKT: NO FOOTPRINT MOKEN FLOTILLA
En Moken bukt i Mergui skjærgården, bestående av No Footprint flotillas, et tilbud til turister som kan
komme for å bo som Moken, dykke med Moken, lære om deres kulturarv og byggeteknikk.
Mokenfolket kan videreføre sitt levesett, sin kulturelle arv og samtidig skaffe et livsgrunnlag for sine
familier i det nye Myanmar. Mokens tradisjon og kulturelle arv i genuint samspill med turisme.
Vi bidrar med tilrettelegging for etablering av Moken bukta,
finansiering av No Footprint flåter og samarbeid med reiselivsaktører og
norsk næringsliv + bistandsorganisasjoner som opererer i Myanmar.
Ingen No footprint - ingen kabang, ingen Kabang – ingen Moken

