
KAMP MOT UTNYTTJANDE AV BARN INOM TURISMEN 

MODELLAVTAL  
Följande överenskommelse har slutits mellan företaget (eller arbetsgivar-
organisationen) och den/de fackliga organisationen / organisationerna: 

1. Hotellanläggningarna ska vägra ingå avtal av vilket slag det än vara må med 
resebyrå/researrangör som visat sig ha samband med barnprostitutionen; 

2. Anställda inom turistnäringens organisationer ska uppmuntras att informera det 
fackförbund de är anslutna till om önskemål som har att göra med sexturism. 
Förbunden ska tillsammans med organisationers ledning granska olika medel för 
att avstyra dylika önskemål. 

3. Anställda vid transportföretag ska uppmuntras att sprida all tillgänglig information 
om kampen mot sexturismen. 

4. Hotell, restauranger och barer etc. ska tillhandahålla information om kampen mot 
sexturismen till sina kunder. 

5. Anställda inom hotell, restauranger eller barer etc. ska uppmuntras att informera 
det fackförbund de är anslutna till om varje slags önskemål från kunders sida som 
har samband med barnprostitution. Förbunden ska underrätta företagsledningen 
om dessa frågor och granska olika medel för att avstyra önskemål av sådant slag. 

6. Anställda har skyldighet och rättighet att vägra tillmötesgå alla slags önskemål i 
samband med barnprostitution. Företagsledningen förbinder sig att vid en dylik 
omständighet ta de anställdas parti gentemot kunderna. Inga som helst 
straffåtgärder ska kunna vidtas mot en anställd som vägrat tillmötesgå en kunds 
önskemål i samband med barnprostitution. 

7. Inget barn ska tillåtas arbeta inom hotell, restauranger eller barer etc., inte ens 
som frivillig och oavlönad. Som regel ska ungdomar inte tillåtas arbeta nattetid, 
särskilt inte i tjänstgöring som innebär kontakt med kundkretsen. 

8. De fackliga organisationerna uppmuntras att förmå de anställda i denna sektor att 
påtala förekomsten av varje suspekt situation, så att arbetsgivarorganisationerna 
kan kontaktas i frågan. 

9. Arbetsgivarsammanslutningarna förbinder sig att ingripa, i förekommande fall hos 
sina medlemmar, för att stoppa det sexuella utnyttjandet av barn överallt där de 
har kännedom om dess förekomst. 


