
 

IUL:s POLITIK INOM 
TURISTNÄRINGEN 

ör en hållbar utveckling turistnäringen 

Bristen på konsekvens och samordning vad gäller utvecklingen inom turismen 
har resulterat i att sektorn huvudsakligen styrts av privata intressen med 
kortsiktiga vinstintressen. 

En framförhandlad utveckling 
Varje nytt inslag i utvecklingen av turistnäringen bör grunda sig på riktlinjer som 
fastställts på internationell, nationell, regional eller lokal nivå efter samråd med 
samtliga berörda parter, inklusive de fackliga organisationer som företräder 
löntagarna i branschen. Dessa fackförbund bör försäkra sig om att deras åsikter 
vederbörligen beaktats innan några turistprojekt genomförs. 

De fackliga organisationerna bör främja varje initiativ av ekonomiskt, socialt 
eller skattemässigt slag riktat gentemot konsumenter eller industrin, som syftar 
till att främja en hållbar utveckling av turismen. 

Balanserad utveckling 
IULs medlemsorganisationer ska särskilt främja följande principer: 

 inkomster från turismen skall rättvist justeras och omfördelas mellan 
regionerna; 

 värnande om samhällsekonomisk jämvikt (förhindra intrång på annan 
verksamhet, som t ex lantbruket, förhindra att turism monopoliserar 
naturresurser) 

 skydd av natursköna platser och antagande av bindande bestämmelser för 
att förhindra miljöföroreningar och värna om energikällor och natur-
tillgångar. 

 främja sådana kulturella seder och bruk som värnar naturområden i vissa 
områden. 

 IUL bör i största möjliga utsträckning främja ekologisk turism (grön turism), i 
synnerhet på små öar där den ekologiska jämvikten är bräcklig. 

 Lokalbefolkningen ska garanteras fritt tillträde till stränder och kustområden 
både nu och i framtiden. 

Facklig medverkan 
IULs medlemsorganisationer ska kräva sin rätt att medverka i utarbetandet, 
genomförandet och bevakningen av miljövänliga program inom turismen. 

Främja en mångfacetterad turism 
IULs medlemsorganisationer anmodas främja former för specialinriktad turism 
som är mindre beroende av marknadskrafterna (social turism, landsbygdsturism 
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osv). De ska ställa sig bakom handlingsprogram som syftar till att utveckla 
gäststrukturer som inte drivs i vinstsyfte och som förvaltas på demokratisk väg, 
under överinseende av fackliga organisationer eller sådana som står 
fackföreningsrörelsen nära. 

Mindre beroende av marknadskrafterna 
Regeringarna, arbetsgivarna och arbetstagarorganisationerna bör i synnerhet 
främja “social turism”. Bland annat bör låginkomsttagare och deras familjer få 
tillträde till turistservice, såväl i det egna landet som i utlandet. Vidare bör 
kontakter upprättas mellan de fackliga organisationerna och andra 
arbetstagarorganisationer som har tillträde till turistservice i facklig regi. 

IULs medlemsorganisationer som förfogar över egen turisminfrastruktur, bör 
ställa den till förfogande för medlemmar i andra IUL-anslutna förbund på 
samma villkor som för sina egna medlemmar. 

Företräde åt det lokala näringslivet 
En av förutsättningen för att man ska kunna värna om den lokala miljön att den 
lokala ekonomiska och sociala infrastrukturen får bestå. I detta syfte måste IULs 
medlemsorganisationer främja tanken att varje projekt för utveckling av 
turistnäringen bör ge företräde åt lokala företag och produkter. I största möjliga 
utsträckning bör den lokala arbetskraften erhålla sådan utbildning som krävs för 
att få anställning inom ramen för den egna ortens turistprojekt. 

IULs medlemsorganisationer måste försöka bevaka att subventioner och lån för 
utveckling av turismen används på det sätt de avsetts för och att de förbinds 
med villkor som säkrar miniminormer för arbetstagarna, och i synnerhet fackligt 
erkännande och iakttagande av fackliga rättigheter. 

Diversifiering  
En balanserad utveckling av turistnäringen förutsätter bland annat att det sker 
en diversifiering av transportmedel, resmål och olika former av turism. IULs 
medlemsförbund måste söka förmå beslutsfattare att genom olika incitament 
verka för att man vid turistaktiviteter använder sig av transportmedel som inte 
förorenar miljön. 

Transnationella företag som respekterar grundläggande  
rättigheter, inklusive fackliga rättigheter 

Transnationella företag bör endast tillåtas investera och verka i värdländer, i 
den mån deras verksamhet står helt och hållet i överensstämmelse med landets 
lagar och praxis, och om de noga iakttar bestämmelserna dels i ILOs 
trepartsdeklaration om multinationella företag, dels i ILOs grundläggande 
konventioner om partsrelationer, inklusive iakttagande av fackliga rättigheter 
samt förbud mot tvångsarbete och barnarbete. 

IULs medlemsförbund ska vara uppmärksamma på att dessa företag till fullo 
respekterar arbetstagarnas organisationsrätt och kollektiva förhandlingsrätt och 
att de, såsom ILOs deklaration kräver, intar en positiv hållning till fackliga 
aktiviteter, inklusive internationella fackliga kontakter. 

IULs medlemsförbund ska se till att dessa företag anställer så många 
arbetstagare som möjligt från orten och ger dem den utbildning  som erfordras 
för att de ska kunna ta över arbetet efter de arbetstagare som flyttat ur landet. 
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Vidare ska de ingripa för att förhindra att sådana företag inte åtnjuter 
etablerings- och investeringsincitament som skulle kunna ge dem orimliga 
fördelar framför företag på orten. De ska slå vakt om att samma grundläggande 
samhälleliga rättigheter - och i synnerhet fackliga rättigheter - gäller vid 
inrättningar som lagts ut till franchisetagare eller drivs i annat företags regi, som 
vid transnationella företags helägda inrättningar. 

rämja sysselsättning och bättre arbetsvillkor 

Om HRCT-sektorn ska kunna utöva dragningskraft på de kvalificerade 
arbetstagare som branschen behöver, är enda sättet på sikt att den förbättrar 
sin image, vilket i sin tur sker via bättre arbets- och levnadsvillkor. 

Kollektivförhandlingar 
Sådana förbättringar kan endast komma till stånd genom kollektiv-förhandlingar 
i branschen. IULs medlemsförbund måste i allra första hand inrikta sig på 
verksamhet som gäller fackligt erkännande, kollektiv-förhandlingar samt 
bevakning av att ingångna kollektivavtal tillämpas på samtliga plan, dvs på 
lokal, nationell och internationell nivå. IULs medlems-förbund ska vinnlägga sig 
om att utverka fritt tillträde till samtliga företag i HRCT-sektorn för fackliga 
företrädare. 

Stabila jobb 
IULs medlemsförbund i HRCT-sektorn ska i första hand gynna inrättandet av 
stabila, fasta heltidsarbeten. Med tanke på att turismen är säsongsartad i vissa 
regioner och/eller för viss verksamhet, ska förbunden aktivt under-stödja varje 
initiativ som syftar till att förlänga perioderna som turistverk-samheten varar 
under året och, i vart fall, skapa system som säkrar kontinuiteten i anställningen 
för säsongsanställda, så att de under flera säsonger kan fortsätta arbeta vid ett 
och samma företag. För att förhindra fortsatt exploatering av tillfällig arbetskraft 
eller säsongsanställda, måste satsningar göras för att få sådana arbetstagare 
att ansluta sig till en facklig organisation och ge dem förutsättningar att föra 
kollektivförhandlingar. 

Den tilltagande förekomsten av illegalt arbete utgör ett hot mot stabila 
anställningar. Olagligt arbete undergräver anställningstryggheten för lagligt 
anställda arbetstagare, underminerar de kollektivt framförhandlade arbets- och 
lönevillkoren och den fackliga anslutningsgraden i sektorn, samtidigt som 
socialförsäkringssystemen därigenom går miste om avsevärda inkomster. IULs 
medlemsförbund ska vinnlägga sig om att utforma gemensamma 
handlingsprogram för att bekämpa illegalt arbete, även på internationell nivå. 

Villkor av samma slag som gäller inom övriga branscher 
IULs medlemsförbund måste vinnlägga sig om att minska de skillnader i fråga 
om löne- och arbetsvillkor som råder mellan turismen och övriga delar av 
näringslivet. De anmodas att söka förmå sitt lands regering att ratificera ILO-
konvention nr 172 och ta fasta på bestämmelserna i rekommendation nr 179 
som arbetsgivarnas, regeringarnas och de fackliga organisationernas 
representanter antog vid den Internationella arbetskonferensen i juni 1991. 
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I största möjliga utsträckning bör arbetsvillkoren vid de internationella 
företagskedjorna i turistnäringen vara likartade i samtliga länder. Exempelvis 
bör det mellan u-länder och i-länder inte förekomma skillnader i arbetsvillkor för 
likartad anställning eller för exakt samma tjänst. 

Miniminormer beträffande arbetsvillkor i hotell- och restaurangbranschen 
IULs medlemsförbund anmodas att främja följande miniminormer: 

 Alla arbetstagare ska åtnjuta samma grundläggande rättigheter och 
respekt, utan åtskillnad på grund av ursprung, ras, kön, språk eller etiska 
och religiösa övertygelser. 

 Alla arbetstagare ska uppbära lika lön för likvärdigt arbete, utan åtskillnad 
på grund av kön eller ålder. 

 Arbetsvillkor, löner och sociala förmåner för arbetstagare med säsongs-
artad, tidsbegränsad anställning eller deltidsarbete, eller för entreprenad-
anställda, ska inte vara sämre än för arbetstagare med heltidsanställning. 

 Utläggning på entreprenad får endast förekomma i begränsad utsträckning 
och bli föremål för förhandlingar med de fackliga organisa-tionerna vid den 
berörda anläggningen. IULs medlemsorganisationer ska vara 
uppmärksamma på att arbetsgivarna inte begagnar sig av utläggning på 
entreprenad för att motverka facklig organisering och 
arbetstagarrepresentation vid anläggningen, eller för att utöva påtryck-ningar 
för sämre löner och arbetsvillkor på samtliga anställda vid anläggningen, 
eller t o m i hela branschen. 

 Tidsbegränsat arbete och deltidsarbete får inte genomdrivas på bekostnad 
av ordinarie och fasta anställningsformer. IULs medlems-förbund ska vara 
uppmärksamma på att företag inte åtnjuter statsbidrag för att skapa 
arbetstillfällen av vansklig karaktär. 

 HRCT-sektorns arbetstagare är berättigade till en anständig grundlön, som 
åtminstone motsvarar den genomsnittliga månadslönen i landet. Varje 
löntagare är berättigad till regelbunden lön knuten till regelbunden arbetstid. 
I de fall lönen varierar i förhållande till anläggningens verksam-hetsvolym 
(procentuell ersättning/service-avgifter, lön i förhållande till omsättning), ska 
den åtföljas av en minilönegaranti. 

 Samtliga arbetstagare inom HRCT-sektorn ska ha rätt till åtnjutande av ett 
ålderspensionssystem som säkerställer en dräglig ålderdom, samt till en 
invaliditetsförsäkring. 

 Dricks - varmed förstås pengar som kunderna utan tvång ger till HRCT-
sektorns arbetstagare - ligger utanför lönen. Arbetstagarna bör få tillgång till 
de dokument vid företaget som gör det möjligt att kontrollera drickssumman 
och den serviceavgift de har rätt till.  

 Arbetstiden i HRCT-sektorn ska fastställas vid kollektivförhandlingar, som 
syftar till att få till stånd samma villkor som dem som råder inom övriga delar 
av näringslivet. 
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 Den arbetstid, då arbetstagarna måste stå till arbetsgivarens förfogande, 
ska betraktas som faktisk arbetstid, och sålunda avlönas. Arbetstagarna bör 
inte förvägras tillträde till sin arbetsplats under viloperioder eller vilodagar. 

 Såvitt det är möjligt, ska tjänstgöringen inrättas så att arbetstagarna åtnjuter 
en samlad arbetsdag. Vid tjänstgöring där avbrott förekommer, bör 
ersättning förhandlas för sådana. 

 HRCT-sektorns arbetstagare ska, mellan två arbetsdagar, åtnjuta en 
viloperiod som motsvarar minst 12 timmar, och en sammanhängande 
veckovila på 48 timmar. 

 Villkoren för beräkning, utförande och ersättning för övertidsarbete ska 
avgöras inom en kollektiv förhandlingsram. Även villkoren för och ersättning 
för nattarbete eller arbete på lediga dagar ska regleras genom avtal. 

 Frågor rörande förebyggande av olycksfall och yrkessjukdomar ska 
underställas förhandling med arbetstagarna. Härvid ska tonvikten läggas vid 
behovet av utbildning för branschens arbetstagare, särskilt med tanke på 
hotell- och restaurangyrkenas specifika art med tanke på kundkontakt. 

 Införandet av ny teknik som kan tänkas påverka arbetsvillkoren, måste bli 
föremål dels för samråd med berörda arbetstagare, dels för förhandling med 
de fackliga organisationerna, vad gäller villkoren  för införandet. 

 Utläggning på entreprenad av verksamheter bör bli föremål för samråd, så 
att man förhindrar att gällande arbetsvillkor försämras. 

 Arbetsvillkor som stipuleras i anställningsföreskrifter, och som endast 
arbetats fram av arbetsgivare, skall inte ersätta kollektivavtalets 
bestämmelser. 

Lika möjligheter 
IULs medlemsförbund ska bemöda sig om att förhandla fram program som 
säkerställer lika möjligheter mellan kvinnor och män, såväl i fråga om 
anställning, arbetsvillkor som befordringsmöjligheter. De ska verka för 
införandet av handlingsprogram som ska underlätta yrkesbanan för kvinnor med 
familjeansvar. 

Det ska vara förbjudet att diskriminera en arbetstagare på grund av facklig 
tillhörighet, och ingen arbetstagare bör förvägras befordran på grund av sin 
fackliga tillhörighet, om han/hon har erforderlig kompetens för befattningen. 

Yrkesutbildning 
Yrkesutbildning ska prioriteras mycket högt av IULs medlemsförbund. De ska 
ställa krav på att bli tillfrågade beträffande urvalskriterier och kursplaner för 
grundläggande yrkesutbildning. De ska kräva att yrkesinriktade fortbild-
ningsprogram tillhandahålls i form av kurser, så att de anställda får möjlighet att 
utvecklas i sitt arbete. Denna utbildning ska bekostas av arbetsgivaren och/eller 
staten och äga rum på ordinarie arbetstid.  

Arbetstagarna ska kunna tillgå särskilda utbildningsvarianter, i enlighet med 
deras förväntningar och behov (utbildning för säsongsanställda mellan 
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säsongerna, särskild utbildning i arbetsmiljö mm). Arbetstagarna bör också få 
möjlighet att genomgå utbildningsprogram som rör branschen, och därvid ha 
rätt till betald ledighet. 

Kamp mot ekonomisk brottslighet 
IUL:s medlemsförbund bör engagera sig i kampen för att undanröja den 
ekonomiska brottsligheten i branschen. Däri ingår bl a åtgärder som skärper 
kontrollen av turistanläggningars ägares kvalifikationer, ökad bekämpning av 
olika slags illegal handel som förekommer i branschens anläggningar samt 
bättre kontroll över finansieringsflödena. 

Kostnadsnedskärningar bör inte betraktas som ett redskap som arbetsgivaren 
kan ta till för att förbättra sitt vinstläge på arbetstagarnas bekostnad. 

Regelbundna kontroller bör utföras för att säkerställa att alla avgifter till 
socialförsäkringar, sociala trygghetsfonder och pensionsfonder, som åligger 
såväl arbetstagare som arbetsgivaren, har erlagts på vederbörligt sätt och 
betalats in till berörda organ.  

Att skydda barn från sexuellt utnyttjande 
IUL:s medlemsförbund uppmanas anta en eller förbättra den policy som 
tillämpas i kampen mot sexuellt utnyttjande av barn: 

 Medlemsförbunden borde föreslå att man antar uppförandekodexen för att 
skydda barn från sexuellt utnyttjande i resebranschen och inom turismen 

 Medlemsförbunden uppmanas underteckna avtal med företag grundade 
på "Kampen mot utnyttjande av barn – Modellavtal" 

 Medlemsförbunden uppmanas förhandla fram avtal med särskilt språk för 
att garantera att rekryteringen av minderåriga i HRCT-näringen begränsas 
till sådana områden och arbetsuppgifter som inte medför någon risk för 
sexuella trakasserier och att, i alla händelser, minderåriga inte anställs för 
jobb eller arbetsuppgifter som innebär direkt kontakt med kunder, utom om 
den sker i närvaro av en vuxen kollega. 

 


