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Turismiantropoloog: majanduskriis on viinud paradoksideni 

Euroopa sotsiaalantr~po

loogide ~ssotsiatsiooni_ 
president N?el B. Sal~zar 
raagib, miks tasub 
antropolooge toole votta. 
.. K\ridas kirje\daksite antropo
loogiat kellelegi, kes pole va
rem sellest kuulnud? 

rna, mis sclgitab, miks on nii 
palju erincvaid antropoloogili
sc uurimisc viisc.: . Antropoloo
gia on ,aeglanc tcadus", kuna 
inimsuhcte ja ncndc kcskkon
naga suhcstumisc keerukustc 
lahti harutamine votab acga. 
•• Antropoloogia on viimasel 
ajal muutunud usna trendikaks 
teadusharuks. Kuid kas antro
poloogial on kohta ka akadee
milisest maailmast valjaspool? 
Ma pole kmdcl, kas antropo
looa-ia on trendikas, ja kas sec 
olekski Uldse hca. Siiski on ilm· 
selt tosi, et teiste tcadusharudc 
kolleegid moistavad uha roh
kcm antropoloogilistc uurin
!!Ute ja perspektii"•idc V.Hirtus~. 
0 

Yoib-olla ci identifitseen
ta ndd alati kui antropoloo
ge, kutd antropoloogia cr~ala 
vilistlasi voib lcida vaga cnnc
vatest tookeskkondadcst: riigi
asutustest, diplomaatiast, ha~
duscst, MTO-dcst, muuscumt: 

Oma pohiolcmusclt on antro
po\oogia inimkon':'a ~u.rimine. 
Sc\\c, mis tccb mctst tmmcscd, 
uurimine. See on vaga lai tee-

destja muinsus~its~st, sa~utt 
suurkorporats10omdcst nmg 

j uhtimiskonsultatsiooni, mcc
dia, rcklaami ja miiugi vald
konnast. Naiteks Microsoft on 
maailma i..iks suurimaid antro
poloogidc tooandjaid. 
.. Miks peaks keegi antropo
loogi palkama? 
Inimubiskondade uuriminc 
vamstab antropoloogiatudcn· 
gi oskustega saada kriitiliscks 
motlejaks ja cfektiivscks suht
lcjaks, kes on voimcline looma 
olulist infonnatsiooni ja tcgc
ma tcadlikkc otsuseid. 
.. Miks a ntropoloogid nagu 
teie turismi uurivad? 
Kuigt osa inirnesi kahtlustab, ct 
turismiuurijad on pidcvalt n-o 
puhkusel, on see valdkond tea· 
duslikku analui.isi vaart. Ant
ropoloogid hakkasid turismi 
vastu huvi tundma 1960. aas
tatcl, sest turism arcncs koh
tadcs, kus nad oma ctnograa
filisi valitoid tegid. Algusc:s oli 
rohk lurismi mojul kohalikclc 
ning voorustajate ja ki.ilahstc 
suhctel, aga tanapaeval poora-

taksc tahclcpanu turismi koi
kidclc aspektidele, scalhulgas 
lokaalsc ja globaalse seostele, 
saastliku arengu kiisimustele 
ja turismi vahendajatele, nai
tcks reisibiirood, reisikorralda
jad ja giidid. 
••Mis kasu inimesed antro
poloogilistest turismiuuringu
test saavad? 
Naiteks organiscenn rna ise 
regulaarsclt giididele kooli
tusi, et nad saaksid tunsude 
kujutluste ja ootuste kohta 
infot. Antropoloogiateadmi
sed vc5imaldavad turismitoo
tajatel turisrnivaldkonna tegc
vusi (ja oma tulevast karjaari) 
laJcrnasse pcrspcktiivi asctada. 
Ka puhkusercJsilc minejad, cri
ti need, kes pcavad sihtkohas 
cnncvustcga (kcele, toidu, 
kommctc jne tottu) vastamisi 
seisma, saavad kasu antropo
loogilistc turismiuuringutc kai
gus loodud tcadmistest. 
•• Milline on teie koige po
nevam avastus inimeste mo-

biilsuste ja immobiilsuste 
valdkonnas? 
Naitcks iilceuroopaline majan
duskriis on viinud earadoksaal
sctc arcnguteni. Uhelt pooJt 
on tckkinud uued mobiilsu
sc mustrid, kuna paljud noo
rcd lahkuvad kodumaalt, ct 
otsida mujal paremat elu. Tei
salt aga tckivad paigalejaaja
tcl tugcvad tcrritoriaalsetjrah
vuslikku juurdumist (ja seega 
immobiilsust) toetavad scisu
kohad. On vaga huvitav naha, 
kui kiiresti voib valistc tegu
ritc mojul muutuda inimestc 
mobiilsusc vc5i immobiilsusc 
vaartustamine. 
.. Te elate Belgias, kus elanik
kond on peamiselt flaami ja 
pra ntsuse keele konelemise 
jargi kaheks jaotunud. Mida 
saaksid Eesti elanikud, kellest 
osa koneleb emakeelena eesti 
keelt ja osa vene keelt, oppida 
Belgia kogemusest? 
Keclelinc crincvus 1secnesest 
ei jaga tingimata elan.k.konda 

kaheks. Seda lecb halb keelc
_poliitika. Naiteks Bclgias on 
juhtunud sec, et rcgionaalpo
Jiitika on viinud margatava 
teistc rcgioonidc keclc oppi
mise vahenemiscni. Sec muu
dab inimc::.ed haavatavamaks 
poliitilistele diskursustclc, mis 
kujutavad teisi ainult ncgatiiv- · 
sci mocl. Aja ja cnergia invcs
teeriminc kccleoppcs~e, criti 
ncnde kceh:c oppimisse, mida 
sinu oma riigis riiagitakse, on 
alati hea mote. 0 

Noel B. Salazar 
Anbopoloogia jutrtivteadur 
leuveni iilikootis Ja Z01J. aastast 
alates Euroopa sotsiaalantropo
loogide assotsiatsioont (EASA) 
president. 
Tema uurimishuvid on mobiilsuse 
ja reis1mise antropoloog1a, lokaalse 
ja globaalse seosed, kultuuriline 
vahendamine ning kosmopobitsus. 


