Kortfakta om

MEXIKO
och delstaten QUERÉTARO

Ett samarbete mellan Högskolan i Skövde och Västra Götalandsregionen

RÖDA DAGAR I MEXIKO
1 januari

Nyårsdagen

5 februari

Konstitutionsdagen

21 mars

Jubileum av Benito
Juárez födelsedag

1 maj

Kort om Mexiko
OFFICIELLT NAMN
Mexikos Förenta Stater
HUVUDSTAD
Ciudad de México (Mexiko City)
STATSSKICK
Republik
FOLKMÄNGD
103 263 388 (källa: INEGI, 2005)
GEOPOLITISK INDELNING
Mexiko är indelat i 31 delstater och ett federalt
distrikt. Varje delstat har en guvernör.
VALUTA
Mexikansk peso (MXN)
BNP (PPP)
US$ 1,249 348 miljoner (plats 12 i världsekonomin) Källa: Världsbanken
PRESIDENT
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
OFFICIELLT SPRÅK
Spanska

KLIMAT
Mexikos klimat varierar starkt beroende på
höjden över havet. Utmed havet kan det
finnas regnskog och på den torra högplatån
öken. I mars och april är temperaturen mellan
19 °C och 26 °C. I Querétaro kan det bli
ännu varmare.

ÖPPETTIDER BANKER
Måndag–fredag kl. 8:00–19:30
Lördag kl. 9:00–14:00. (Kan variera)

URBANISERING
76 % av befolkningen bor i tättbebyggda
områden (INEGI, 2005)

DE STÖRSTA STÄDERNA
Stad
Befolkning
Ciudad de México
19,231,829
Guadalajara
4,095,853
Monterrey
3,664,331
Puebla
2,109,049
Toluca de Lerdo
1,610,786
Tijuana
1,384,005
León
1,325,210
Ciudad Juárez
1,313,338
Torreón
1,210,890

FLYGPLATSER
Det finns 53 internationella flygplatser i landet.
Benito Juarez-flygplatsen i Mexico City är den
största.
TIDSSKILLNAD
Tidsskillnaden mellan Sverige och Mexiko är
7 timmar. Kl. 12.00 i Sverige är kl. 05.00 i
Mexiko.
BENSINPRIS
MAGNA SIN: $ 6,76 MXP
PREMIUM SIN: $ 8,32 MXP

KONTORSTIDER
Öppettider från kl. 9:00–17:00
(vissa har lunchstängt)

16 september

Nationaldagen

1 december

Ny president tillträder
tjänsten i regeringen
vart sjätte år

25 december

Juldagen

Mexikos ekonomi
Mexiko är ett exportland som har ingått många
frihandelsavtal med stora delar av världen, däribland med EU. Över 90 % av handeln sker inom
avtal med fler än fyrtio länder. Den största handelspartnern är dock USA (84,71 %). Mexiko rep-

resenterar den näst starkaste ekonomin i Latinamerika med den högsta BNP/capita (PPP) och
är det enda OECD-landet i Latinamerika. Dess
ginikoefficient ligger trots det på 54,6 %.

UTLÄNDSKA INVESTERINGAR (MILJONTALS DOLLAR)
Period

USA

Storbritannien

Tyskland

Japan

Spanien

Sverige

Kanada

Italien

2000

12,811.3

282.6

347.8

419.1

2,112.9

-279.4

699.7

36.5

2001

21,409.4

131.6

-109.4

187.8

2,730.4

-123.8

1,006.1

17.8

2002

12,924.6

1,248.9

596.1

166.3

2,603.8

-38.4

221.2

37.6

2003

9,281.1

1,073.7

466.2

121.9

3,002.2

-41.0

262.2

9.4

2004

8,511.2

139.8

400.0

363.2

7,435.8

125.4

489.6

166.4

2005

10,511.8

984.8

338.6

115.1

1,472.9

334.0

414.4

31.1

2006

10,829.7

788.2

80.9

-1,478.6

624.5

6.7

527.3

15.8

Källa: Mexikanska handelsdepartementet

VIKTIGASTE IMPORTLÄNDER (2005)

VIKTIGASTE EXPORTLÄNDER (2005)

Land
Import (tusentals dollar)
USA
118 261 651
Kina
17 630 657
Japan
13 022 618
Tyskland
8 664 965
Korea
6 534 402
Kanada
6 163 422
Brasilien
5 211 031
Taiwan
4 046 037
Malaysia
3 637 324
Italien
3 495 638
Spanien
3 324 181
Frankrike
2 562 651
Singapore
2 215 329
Storbritannien
1 864 514
Chile
1 754 093
Thailand
1 548 891
Filippinerna
1 314 608
Argentina
1 302 276
Schweiz
1 019 378
Sverige
971 665

Land
Export (tusentals dollar)
USA
183 052 062
Kanada
4 229 550
Spanien
2 979 179
Tyskland
2 288 976
Colombia
1 545 208
Japan
1 471 447
Aruba
1 447 660
Venezuela
1 287 135
Storbritannien
1 186 043
Kina
1 133 738
Brasilien
889 374
Guatemala
863 514
Nederländerna
799 268
Argentina
670 306
Chile
666 124
Dominikanska
Republiken
542 699
Indien
541 921
Belgien
534 608
El Salvador
472 115
Panama
462 643

Import totalt

Export totalt

221 269 758

213 711 210

Organisationer och
institutioner
– som arbetar med industri- och miljöutveckling
SEMARNAT

CONAE

– Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales
SEMARNAT motsvarar Sveriges miljödepartement och Naturvårdsverk. Nuvarande miljöminister är Juan Rafael Elvira Quesada (ingenjör
och agronom).

– Comisión Nacional para el Desarrollo
de Energía
CONAE är ett administrativt organ som är
oberoende av energidepartementet. Dess
huvuduppgift är att fungera som ett tekniskt
rådgivande organ inom energieffektivisering
både för den offentliga och den privata sektorn.

SEDESU
– Secretaria de Desarrollo Sustentable
Departementet för hållbar utveckling.

IMTA
– Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
IMTA är ett offentligt forskningsinstitut som
arbetar inom teknisk utveckling av skyddsmetoder för en förbättrad och effektivare användning av vatten.

CANACINTRA
– Cámara Nacional de la Industria y la
Transformación
Departementet för industriutveckling.

PEMEX
– Petróleos Mexicanos
PEMEX utvinner råolja, äger raffinaderier,
kemiska industrier och egna distributionskanaler för sina produkter som säljs över hela
Latinamerika.

Miljöarbete som utförs av SEMARNAT
SEMARNAT har arbetat med följande områden
för att förbättra landets miljö:
• Plantering: I Mexiko planterades 250 miljoner
träd under 2007. Det var en fjärdedel av
hela världens planteringar under det året.
• Klimatförändringen: Mexiko har tagit fram
en nationell strategi för Klimatförändring.
Den innefattar normer och mål uppsatta
för att i en gemensam ansträngning mellan
alla samhällssektorer i landet minska utsläppen av gaser som bidrar till växthuseffekten (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6).
• Ozonlagret: Mexiko fick ett speciellt erkännande av Montrealprotokollet för att ha tagit
bort all produktion av CFC i landet och för
att ha påbörjat en kampanj mot produk tionen av HCFC.
• Persistenta organiska miljöföroreningar:
Mexiko håller på att ta fram ett nationellt
program för Stockholmskonventionens
genomförande med målet att starta tillämpningen under 2008. Alla samhällssektor
medverkar för att uppnå ett gemensamt
beslut om programmet.

• Restaurering av förgiftade områden: SEMARNAT restaurerade tre områden med
svårdefinierade och antropogeniskt framkallade miljöskador.
• Grön handel: Den federala regeringen har
undertecknat ett avtal som enbart tillåter
handel med träprodukter från certifierade
skogar för att på så vis garantera att de kommer
från ett hållbart skogsbruk.
• Naturskyddsområden: Ytan av naturskyddade områden har ökat betydligt.
• Haven och kusterna: Mexiko har tagit fram
en nationell strategi för ekologisk klassificering
av områdena vid hav och kust genom att
fastställa tydliga mål för klassificeringen av
kustremsan.

Turism, kultur och folklore
i Mexiko
Mexiko har många spännande platser att besöka.
24 av dem finns med på UNESCOs lista över
världskulturarv. Dessutom finns flera världsnaturarv och det traditionella firandet av alla
helgons dag kallas av UNESCO för ”ett muntligt

DE MEST BESÖKTA
STRÄNDERNA:

DE MEST BESÖKTA
STÄDERNA:

Can-Cún
Riviera Maya
Puerto Vallarta
Ixtapa
Los Cabos
Manzanillo
Huatulco
Mazatlán

Ciudad de México
Cancún
Guadalajara
Monterrey
Veracruz
Mérida
Querétaro
Guanajuato

och immateriellt världsarv”. Filmen ”Los olvidados” av Luis Buñuel och Mexikos indianskspråk klassas som världsminnen. Mexiko ligger
på sjätte plats bland de mest besökta länderna i
världen (2007).

Delstaten Querétaro
HUVUDSTAD Santiago de Querétaro
KOMMUNER 18

BIO
De större städerna har bra biografer med stort
utbud av filmer.
PUBAR
Det finns gott om pubar av olika slag – även i
Querétaro.
RESTAURANGER
Mexikaner äter gärna på restaurang och i
allmänhet finns det många bra att välja mellan.
MARIACHI
Traditionell mexikansk musik från delstaten
Jalisco.
CHARRERÍA
Riduppvisning i bästa mexikanska stil – ”La
charrería” betraktas som nationalsport.
MARKNADER
Alla städer har marknader där man kan handla
grönsaker, frukt och blommor. En sprakande
färgfest värd att besöka.

CHILI
Det finns en mängd både färska och torkade
chilisorter som den mexikanska maten smaksätts med. För det mesta är mat som serveras
på restaurangerna milt kryddad och de ’hetare’
tilltuggen – såser eller blandningar av färsk
hackad chili, tomat och lök – serveras separat.
LA PIÑATA
Piñatan är gjord av papier maché och formad
till olika figurer klädda i vackra sidenpapper.
Eftersom piñatan görs ihålig, kan den fyllas
med frukt och godis. Vid barnkalas eller andra
glada tillställningar får gamla och unga slå på
den upphängda piñatan tills innehållet äntligen
faller ur.

FOLKMÄNGD 1 598 139
BIDRAG TILL BNP 1.7%
VIKTIGASTE INDUSTRI Tillverkning av bilar,
bildelar, maskiner och andra metallprodukter

• Querétaro är känt för sitt goda kök med rätter
som:
Enchiladas Querétanas: tacos som lagads
med majstortillas doppade i tomat- och
vitlöksås, med en fyllning av ost eller potatis.
Gorditas av Migajas: grillad, mycket tjock
tortilla gjord av majsmjöldeg blandad med
griskött.

FLYGPLATER I QUERÉTARO 3

Guajolotes: baguette fylld med olika sorters
blandningar som därefter steks i olja och
doppas i röd chilisås.

• Livskvaliteten i Querétaro betraktas som en
av de högsta i landet. Delstaten har låg
brottslighet och låg arbetslöshet.

Pacholas: Kryddad och stekt köttfärs.

• I Mexiko är Querétaro känt för sina sägner
och legender. Delstatens historia är mycket
spännande för en som är intresserad av vad
som hände speciellt under ”la conquista”,
eller revolutionen.

Glass av Mantecado: tillverkad på gammalt
vis av ägg, mjölk, kanel, citron och socker.

Något att tänka på när
du reser till Mexiko
PASS
För svenska medborgare behövs ett giltigt pass.
Ansökan om visum fyller du i på planet.
VACCINATION
Information finns på vårdcentralerna.
DRICKSVATTEN
Drick inte kranvattnet utan köp vatten i flaska.
Se upp med is som serveras på restaurangerna.
MXN ($) - SKR
100 SKR = $ 159 pesos (MXN), eller 63,5
SKR = $100 MXN (februari 2008)
BANKKORT
Du kan använda de flesta kort vid betalning eller
vid uttag i automat (Mastercard, Visa, Maestro,
etc). Tänk på att använda bankomater där det
finns mycket folk – för din egen säkerhet.
EL
110 Volt. På de större hotellen finns det ofta
uttag med 220 volt.
MOBILTELEFON
De svenska mobilabonnemangen fungerar väl
på de flesta platser i Mexiko.
INTERNET
Det finns många Internetcaféer i Mexiko. Det
kostar ungefär 15 pesos/timme (cirka 10 kr).
På hotellen är det vanligt att Internet ingår i
rumspriset. Det finns också många hotell som
erbjuder trådlöst nätverk.
HOTELLPRISER
Rummen på 4- till 5-stjärniga hotell kostar
mellan 600 och 1900 MXN per natt.
TAXI
Åk säkert! Beställ taxi genom ditt hotell eller
ta ’taxi de sitio’ ute på stan. Sitiotaxi har egna
stationer som man får leta upp. Detta gäller i
storstäderna men t ex inte i Querétaro där man
kan ta taxi på gatan.

’112’ I MEXIKO
Querétaro: 066
Mexico City (D.F): 065 för Röda korset och
060 för Polis. Röda korset är första val. Du kan
få hjälp direkt eller/och få åka till sjukhuset
utan kostnad.
Många apotek (Farmacias) är öppna hela dygnet.
Vissa läkemedel kräver recept.

Sveriges ambassad i Mexiko:

Mexikos ambassad i Sverige:

Ambassadör: Anna Lindstedt

Ambassadör: Norma Pensado.

http://www.suecia.com.mx

http://www.sre.gob.mx/suecia/
http://www.sre.gob.mx/suecia/sueco/
ambassadens.htm

GATUKÖK
I Mexiko är det vanligt med gatukök och försäljning av skalad frukt och fruktsallader från
enkla varustånd. Tyvärr är hygienen inte alltid
den bästa.

Tel: +52 55-91 78 50 10
Fax: +52 55-55 40 32 53

MÅLTIDER
I Mexico brukar man äta vid de här tiderna på
dygnet:
08:00 Frukost
14:30 Lunch
20:00 Middag. Det är vanligt att mexikaner äter
ute på kvällen.
TRAFIKEN
Många städer i Mexiko är mycket stora och har
tät trafik. Om du ska förflytta dig någonstans,
så var ute i god tid och fråga gärna innan du
åker iväg hur lång tid det tar att komma fram
till platsen du ska till.
RESA I MEXIKO
De bästa sättet att resa i Mexiko, förutom med
bil, är med buss. Man reser billigt, säkert och
bekvämt. En resa från Mexiko city till Querétaro tar 2 timmar och 45 minuter och kostar
225 MXN.
KLÄDSEL
För mexikanerna är det mycket viktigt med
rätt klädsel på arbetet. Männen är ofta klädda
i kostym och slips och kvinnorna i dräkt. När
det är varmt finns det luftkonditionering på de
flesta kontor.

Adress:
Paseo de las Palmas 1375
Col. Lomas de Chapultepec 11000
México, D.F.

Adress:
Grevgatan 3
114 53 Stockholm
Sverige

E-post: ambassaden.mexico@foreign.ministry.
se, suecia@prodigy.net.mx

Kontorstid:
Måndag-fredag kl. 9:00-17:00

Besökstid: Måndag–fredag kl. 10:00–13:00
Kontorstid: Måndag–torsdag kl. 8:00–16:30,
fredag kl. 8:00–14:00

Information:
Tel: +46 8 663-5170
Fax:+46 8 663-2420
E-post: suecia.embamex@telia.com

För NÖDSITUATIONER som kräver
OMEDELBAR kontakt med ambassaden,
kan jourhavande ambassadtjänsteman nås
utanför de normala öppettiderna på nedanstående mobilnummer:
Inom Mexico City: 044 55 54 36 59 27
Utanför Mexico City: 045 55 54 36 59 27
Från Sverige: +52 1 55 54 36 59 27

Informationen i denna broschyr är sammanställd av
Ann-Marie Svensson och Alma Aguilera Martín del Campo
Centrum för Mexikostudier, Högskolan i Skövde
Projektledare för Västra Götalandsregionens Mexikoutbyte är Ann-Marie Svensson,
föreståndare för Centrum för Mexikostudier vid Högskolan i Skövde. För vidare information om
projektet eller om Mexiko, kontakta oss gärna på följande telefonnummer eller e-mail:
Telefon 0500-44 89 27. Mobil 0703-73 00 81
ann-marie.svensson@his.se

