
gruppen al-Gamaa al-Islamiy 
drepte 62 turister i en massakre. 
I begynnelsen av juni oppnevnte 
Morsi Al-Khayat fra al-Gamaa 
al-Islamiy til guvernør i Luxor. 

– Jeg begynte rett og slett å 
gråte da jeg hørte det, Al-Khayat 
var en av hjernene bak massa-
kren i 1997. Jeg hadde ikke trodd 
at selv Morsi var i stand til å 
gjøre dette, sier Riad. 

Turistministeren trakk seg i 
protest og Al-Khayat gikk til 
slutt av i slutten av juni. 

Ikke mer «bloody hassel»
Mange mener fem prosent 
belegg er å ta for hardt i, fordi 
det finnes ikke én turist å se i 
Luxors gater, basarer og templer. 
På hotellet Luxor Winter Palace 

forteller en ansatt at de har hatt 
ti besøkende på to og en halv 
måned, men at de holder åpent 
fordi hotellet er et viktig symbol 
i Luxor. Turoperatører har sagt 
til hotellet at de ikke vil sende 
turister før den politiske situa-
sjonen er mer stabil. 

Også Luxors mange hestekjø-
rere som pleier å mase på turis-

tene og roper «no bloody hassel», 
er forsvunnet. Men hestekjører 
Mohamed Talil må jobbe. 

– Dere er de første uten-
landske kundene jeg har hatt på 
en måned. Det er ramadan nå, 
jeg faster, så det er ikke løgn, 
sier Talil, som klager over at 
egypterne betaler så lite.

Før tjente han 1000 egyptiske 
pund på en god uke, tilsvarende 
850 kroner, nå tjener han 80 
egyptiske pund om han er heldig. 
Det er fristende å sove hele dagen 
i varmen under fasten, men 
hjemme venter tre barn, kone og 
mor på å bli forsørget. 

Talil inviterer til te hjemme 
hos seg. Minstegutten på to år 
sitter slapt på fanget hans. 
Fattigdommen økte under Morsi 

og halvparten av egypterne lever 
for under to dollar dagen.

– Det muslimske brorskapet 
og Morsi ruinerte landet vårt. De 
sier de hjelper de fattige, men de 
har ikke gitt oss noe. Det er 
grusomt å ikke kunne kjøpe klær 
og sko til barna, spesielt nå når 
det er ramadan, sier Talil. 

Hele inntekten går til mat til 

barna, så faste gjør han om det 
er ramadan eller ikke. 

– Jeg er 35 år, men jeg føler 
meg som om jeg er 65 år med alt 
stresset med å tjene til livets 
opphold, sier Talil som ser usik-
kert både på sin egen og Luxors 
fremtid.
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–De som klandrer hæren 
for kupp har ikke bodd 
i Egypt under Morsi. 

Hvor ofte var jeg ikke i ferd med 
å kansellere et cruise fordi jeg 
ikke hadde drivstoff, hvor mange 
airconditionanlegg er ikke 
ødelagt på grunn av strømmen 
som ble kuttet daglig?

Kaptein Sharif Riad står alene 
på dekk på Alyssa, et femstjer-
ners cruiseskip som ligger til 
havn i Luxor. Der kommer det 
også til å ligge i ro noen dager til 
fordi samtlige turister har avbe-

stilt førstkommende cruise. Riad 
nekter å være kaptein på et 
synkende skip, og til tross for at 
det ofte er mindre enn ti gjester 
i båten som har 62 kabiner, tilbyr 
Alyssa den klassiske cruisen på 
Nilen mellom Luxor og Aswan. 

– Ingen av de 11 skipene som 
ligger bak oss er i drift. Dette er 
et mareritt for Luxor som lever 
av turisme, sier Riad og peker på 
en rekke cruiseskip som ligger 
bak Alyssa og forfaller. 

Før revolusjonen seilte 300 
cruiseskip på Nilen, nå er det 20 
igjen som kjemper om å holde 
seg flytende. 

Fire prosent hotellbelegg
Morsi er borte, men det er fort-
satt ingen turister å se i en av 

verdens eldste og mest klassiske 
turistdestinasjon, berømt for 
faraoenes storslagne gravkamre 
og templer.

En kilde fra Luxor turist-
kammer sier at hotellbelegget i 
Luxor nå er mellom fire og fem 
prosent, mens det normalt ville 
vært 80 prosent i sommermåne-
dene, ifølge BBC. Problemene 
begynte etter revolusjonen, med 
en nedgang på 33 prosent besø-
kende fra 2010 til 2011. Under 
Morsi har det vært fritt fall i 
turistnæringen. Før revolu-
sjonen sto inntekter fra turismen 
for 12 prosent av Egypts verdi-
skapning.

Luxor har ikke opplevd en 
verre krise siden 1997 da den 
ytterliggående islamistiske 

Luxor tømt for turister
Sviktet: Stengte hoteller, 
tomme cruiseskip og  
sfinksene står der forlatt  
i faraoenes storslagne 
templer. Morsis styre tok 
kvelertak på Luxor, en av 
verdens eldste turist
destinasjoner.  

LISBET JÆRE OG  
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Dere er de første 
utenlandske 

kundene jeg har hatt 
på en måned. Det er 
ramadan nå, jeg fas-
ter, så det er ikke løgn
Mohamed Talil, hestekjører

POLITIKK

INNGANGSORD. Bildetekst

INNGANGSORD. Bildetekst

INNGANGSORD. Bildetekst

INNGANGSORD. Bildetekst

Kairo
Suez

Port SaidAlexandria

Aswan

Rødehavet

Sudan

Egypt

Kairo

80,5 millioner

Muhammed Mursi

3.118 dollar

1.001.450 km2

Storbritannia i 1953

Egyptisk pund

Arabisk

Hovedstad

Innbyggere

President

Bnp per hode*
(IMF, april 2012)

Areal

Uavhengighet fra

Valuta

Offisielt språk
20©13                                  grafikk

Luxor


