THAILAND

THAILANDS NATUR, DYRELIV OG GEOGRAFI
På et kort kan Thailand minde om et kæmpemæssigt elefanthoved med snablen langt nede i Malaysia, hvor
terrænet består af regnskov og gummiplantager. Den nordlige region har høje bjergkæder og dyb jungle med
vandløb og floder, der munder ud i et frodigt deltaområde ved Bangkok. Det frodige område omkring floden
Chao Praya kaldes af selvforklarende grunde Den Store Risskål. Elefantens øre mod øst har landets tørreste
klima og er mindst besøgt af turister. Langs hele den thailandske kyst ligger en række smukke tropeøer. En
stor del af øerne og en mindre del af fastlandet er udlagt som nationalparker. Meget af Thailands ellers rige
dyreliv er blevet fortrængt, efterhånden som befolkningstallet er vokset. I de tilbageværende regnskove
findes der dog endnu vilde elefanter, tigre, tapirer og bantenger, som er verdens største okse. Thailands
klima er tropisk og præget af monsunen med klar adskillelse mellem regntid og tørtid i nord og i syd og
generelt mindre regn i det centrale Thailand. Kongen opholder sig i Hua Hin i regntiden, idet det regner
mindst her og når det regner er det som regel kortvarigt.

THAILANDS HISTORIE
Kongeriget Thailand hed indtil 1939 Siam. Den
tidligst kendte befolkning i området menes at have
hørt under Khmerriget i Cambodja, men i 1200-tallet
rev Thailand sig løs og blev et selvstændigt
kongedømme. Ved denne lejlighed blev landets
statsreligion theravada-buddhismen, der følger
Buddhas lære mere kategorisk end andre
buddhistiske retninger, og den har været det lige
siden. Efter løsrivelsen fra Cambodja har skiftende
kongefamilier hersket med hovedstæder i Sukhothai, Chiang Mai og Ayutthaya. Kongen var jævnligt i krig
med nabolandene Kina, Cambodja og Burma.
Thailand er det eneste land i Sydøstasien, der aldrig har været europæisk koloni. Der har dog været et
portugisisk handelshus i Ayutthaya, og flere europæiske kolonimagter har forsøgt at få herredømmet i
landet. Det thailandske kongehus forsøgte først at møde europæerne med diplomati og imødekommenhed,
men da de blev for ivrige i forsøget på at omvende thailænderne til kristendommen, blev de moderne
korsfarere smidt ud. Buddhismen sætter sammen med monarkiet stadig dagsordenen i Thailand. Munkene
er højt respekterede, og det er velanset, at alle mænd på et tidspunkt i livet prøver at leve som munk.
Kongefamilien hyldes dagligt med billeder overalt og når nationalsangen eller den royale hymne spilles på
togstationer og ud over landsbyer.

SEVÆRDIGHEDER I THAILAND
At rejse i Thailand er yderst populært. Landet tiltrækker flere rejsende end noget andet land i Sydøstasien,
og har man først oplevet den store naturlige skønhed, de mange smukke templer, ruinerne fra hedengangne
kongeriger og det velsmagende thaikøkken, bliver man ikke overrasket over denne oplysning. Et must på
enhver ferie i Thailand er naturligvis hovedstaden Bangkok med sine mange templer, det kringlede netværk
af kanaler og det store flydende marked. Også den gamle hovedstad Ayutthaya, kulturvuggen Sukhothai, de
spændende byer Lampang og Chiang Rai samt opiumsregionen Den Gyldne Trekant ville være en skam at
vælge fra. Skal der stå afslapning på programmet på en af Thailands utallige tropiske paradisøer og de
populære palmestrande.
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Premierminister Abhisit Vejjajiva
Udenrigsminister og vicepremierminister Kasit Piromya

Indenrigspolitisk situation:
Thailand blev konstitutionelt monarki i 1932 og har siden været regeret af både militære og civile regeringer.
Telekommunikationsmilliardæren Thaksin Shinawatra, grundlægger af partiet Thai Rak Thai (TRT), var
premierminister i perioden fra 2001 og indtil den 19. september 2006, hvor hans flertalsregering blev væltet
ved et militærkup. Militærkuppet fulgte efter flere måneders omfattende folkelige protester mod Thaksinregeringen, som var under mistanke for magtmisbrug og korruption, og mod Thaksin og hans families
forretningsmetoder.
Efter indførelse af militær undtagelsestilstand, ophævelse af parlamentet og forfatningen overdrog
kuplederne den formelle magt til en udpeget overgangsregering, som frem til december 2007 regerede
Thailand. I maj 2007 blev Thaksin og 110 højtstående medlemmer af TRT dømt skyldige i valgsvindel i
forbindelse med det foregående parlamentsvalg i april 2006. Konsekvensen af dommen blev en opløsning
af TRT og udelukkelse af de skyldige partimedlemmer fra aktiv politik for en periode på fem år.
Efter gennemførelse af en folkeafstemning blev en ny forfatning vedtaget i august 2007 til afløsning for
1997-forfatningen, hvorefter der på dette grundlag blev afholdt parlamentsvalg den 23. december 2007.
Valgets store vinder blev People Power Party (PPP), som i vid udstrækning var sammensat af tidligere
TRT-medlemmer eller familiemedlemmer til disse, under ledelse af Samak Sundaravej, der under sin
valgkamp havde profileret sig på sin tætte forbindelse til Thaksin. PPP dannede efterfølgende regering i
form en seksparti-koalition med Samak som premierminister. I september 2008 blev Samak dømt af
forfatningsdomstolen til at træde tilbage begrundet ved, at han havde modtaget betaling for sin deltagelse i
et ugentligt TV-madprogram. Til at efterfølge Samak blev Somchai Wongsawat, som er svoger til Thaksin,
valgt.

Fra august og frem til december 2008 var den politiske situation i Thailand særdeles ustabil med
omfattende demonstrationer og konfrontationer mellem anti-Thaksinbevægelsen, ”People’s Alliance for
Democracy” (PAD) på den ene side og pro-Thaksinbevægelsen ”The National United Front of Democracy
Against Dictatorship (UDD) på den anden side. PAD besatte i flere måneder ”Government House”, som er
den bygning, hvor premierministeren normalt holder til. PADs målsætning var bl.a. gennem sine
demonstrationer at presse Somchai-regeringen til at gå af til fordel for en delvist udpeget regering. Der var i
forbindelse med demonstrationerne flere alvorlige sammenstød med politiet, hvor flere mennesker blev
dræbt og mange såret. Urolighederne kulminerede i slutningen af november, hvor PAD besatte og følgelig
lukkede Bangkoks to lufthavne, Suvarnabhumi og Don Mueang. Besættelsen af lufthavnene samt
Government House endte, da forfatningsdomstolen den 2. december 2008 dømte PPP og to mindre
regeringskoalitionspartier skyldige i stemmekøb i forbindelse med december 2007-valget. Partierne blev
dømt til opløsning og de skyldige partimedlemmer, heriblandt premierminister Somchai, blev dømt til
udelukkelse af aktiv politik i fem år, hvorefter regeringen måtte træde tilbage.
Den 15. december 2008 valgte et flertal i parlamentet leder af oppositionspartiet, Democrat Party, Abhisit
Vejjajiva, til ny premierminister. Flere medlemmer af det opløste PPP tilsluttede sig partier, som støttede
Democrat Party, der herefter kunne samle et flertal bag sig.

Pro-Thaksin bevægelsen har siden Abhisits tiltrædelse afholdt få fredelige demonstrationer. Den politiske
situation er fortsat uafklaret og ustabil, men de mange demonstrationer er med den nye regerings
tiltrædelse ophørt. En grundlæggende national forsoning mellem anti- og pro-Thaksin kræfter i det
thailandske samfund udestår dog fortsat.
Thailands fhv. premierminister, Thaksin Shinawatra, er fortsat en central figur i thailandsk politik. I oktober
2008 idømtes Thaksin ved højesteret to års fængsel in absentia for magtmisbrug i forbindelse med sin
kones køb af en offentlig byggegrund under hans regeringsperiode. Thaksin, som er flygtet fra sin
fængselsdom, hævder at dommen er politisk motiveret, og har udtalt, at han agter at fortsætte sine politiske
aktiviteter i Thailand fra udlandet.
Set i et regionalt perspektiv er menneskerettighedssituationen i Thailand relativt god. Der er dog sket en
markant forringelse af især ytrings- og pressefriheden.
Thailands sydligste muslimske dominerede provinser har siden 2004 været præget af blodige uroligheder.
Separatistiske oprørere angriber jævnligt både militære enheder og civile blandt andet ved brug af bomber.
Konflikten ser ikke umiddelbart ud til at stå over for en løsning.

Økonomisk situation:

Efter en længere årrække med årlige
vækstrater på ca. 8% blev Thailand i 1997
ramt af en hård økonomisk krise med
underskud på betalingsbalancens
løbende poster, et markant fald i
valutareserverne og en udlandsgæld på
USD 90 mia. til følge. Den økonomiske
udvikling fra 2002 og frem har imidlertid
været positiv med årlige vækstrater på
4,5-7%. Vedvarende høje olie priser og
den globale nedgang i verdenshandelen,
stigende renter og den politiske
usikkerhed i forbindelse med
militærkuppet i 2006 har dog formentlig
begrænset den økonomiske vækst i 2006
og 2007. Den globale økonomiske krise
påvirker også Thailand, som dog – til dels
på grund af tiltag taget efter 1997-krisen –
står bedre rustet i den aktuelle krise end i
1997. Væksten i 2009 forventes at falde
drastisk til mellem 0 og 1 pct.
Danmarks eksport til Thailand udgjorde i
de første 11 måneder af 2008 1.2 mia. kr.,
hvilket er en stigning på ca. 24 pct. i
forhold til den samme periode året før.
Tilsvarende udgjorde den thailandske
eksport til Danmark i de første 11
måneder af 2008 2,6 mia. kr., svarende til
en stigning på ca. 17 pct. i forhold til
samme periode året før.
Den Thailandske Bath følger i stor
udstrækning USDj.

Udenrigspolitisk situation:
Udenrigspolitisk er Thailand knyttet til Vesten og allieret med USA. Dette afspejles bl.a. i en traditionel
åbenhed over for udenlandske investeringer og handel, herunder en positiv holdning til WTO-samarbejdet.
Thailand prioriterer det regionale ASEAN-samarbejde højt og arbejder for regional integration. Thailand har
ASEAN-formandsskabet frem til udgangen af 2009. Endvidere søger Thailand gennem bilaterale
frihandelsaftaler med en række lande at varetage sine eksportinteresser.
Thailand og nabolandet Cambodja har i en årrække været uenige om grænsedragningen særligt omkring
Preah Vihear-templet. I 2008 blussede grænsekonflikten op igen og det kom til skudvekslinger ved
grænsen, hvor to soldater blev dræbt og flere sårede. Efterfølgende har parterne atter genoptaget
forhandlinger med henblik på at søge at løse konflikten med fredelige midler.

