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Turismnäringen stoppar huvudet i sanden – Svenska researrangörerna blundar för utnyttjande av 
gästarbetare vid hotellbyggen 
 
Hotell som anlitas av svenska researrangörer i Thailand byggs av underbetalda gästarbetare vars löner och 
arbetstider strider mot lagen. Det visar en ny rapport om turism som organisationerna SwedWatch och Fair 
Trade Center publicerar idag i samarbete med Råd & Rön. 
 

- Researrangörerna måste börja sätta etikfrågorna högre upp på agendan. De måste se hur de kan bidra 
till ett hållbart resande som bidrar till att stärka den lokala ekonomin i utvecklingsländer och värna de 
anställdas rättigheter, säger Eléonore Elfström Fauré, projektledare på Fair Trade Center. 

 
SwedWatch har intervjuat anställda vid sexton hotell i Thailand som anlitas av svenska researrangörer. 
Organisationen har också studerat hur situationen ser ut på de brasilianska charterdestinationerna dit svenska 
turister åker varje år på semester.  
 
Bakom många hotellbyggen och renoveringsprojekt i Thailand finns en mycket utsatt grupp; gästarbetarna från 
grannländerna Burma och Kambodja. De utför ofta de arbetsuppgifter som ingen annan vill ha. En del av dem 
arbetar även som kökspersonal eller städare på hotell som anlitas av de stora svenska researrangörerna 
Fritidsresor, Ving och Apollo. 
 
Ofta arbetar de långa arbetsdagar, uppemot 14 timmar om dagen, sex till sju dagar i veckan. Lönerna är låga 
och går inte att försörja vare sig en ensamstående person eller en familj på. Rapporten indikerar att det 
förekommer att barn anlitas för att bygga och renovera hotell som de svenska charterbolagen anlitar. Vid flera 
hotell finns uppgifter på att unga arbetare under 18 år tillåts jobba kvällstid under farliga arbetsförhållandena 
vilket är olagligt enligt thailändsk lag och FN:s barnkonvention. 
 
Rapporten beskriver hur gästarbetarna inte får någon säkerhetsutrustning eller utbildning i hälsa och säkerhet, 
vilket leder till att arbetsskador är vanligt förekommande. Arbetarna saknar nästan uteslutande skriftliga 
kontrakt, vilket bidrar till att arbetsförhållandena blir än mer otrygga. Vidare finns det uppgifter på att vissa 
hotell som används av de svenska researrangörerna motarbetar facklig verksamhet, vilket försvårar de 
anställdas möjligheter att kräva sina rättigheter. 
 
SwedWatchs och Fair Trade Center granskning omfattar de tre största svenska researrangörerna - Fritidsresor, 
Ving och Apollo. Ingen av dem har hittills antagit någon uppförandekod som omfattar internationella 
konventioner. Fritidsresor och Ving hänvisar istället till en paragraf i sina avtal med hotellen, vilken slår fast att 
hotellen ska följa nationell lagstiftning, men inget av resebolagen kontrollerar att så sker. Apollo har tagit fram 
separata etiska riktlinjer som bland annat ställer krav på arbetsvillkor, men utan att hänvisa till internationella 
konventioner.  
 

- Branschen måste utveckla sina krav och kontrollera så att de verkligen efterlevs. Charterindustrin 
ligger klart efter många andra konsumentnära branscher, säger Kristina Bjurling, vikarierande 
kanslichef på SwedWatch.  

 
 
För mer information, besök www.swedwatch.org eller www.fairtradecenter.se.  
Rapporten presenteras på SwedWatchs och Fair Trade Centers kansli kl 12.00 – 13.00 den 29/10. 
Adress: Magnus Ladulåsgatan 24, 1 tr, pk 2831. Vänligen anmäl er innan onsdag kl 9.30 på: 
info@swedwatch.org  
 

http://www.swedwatch.org/
http://www.fairtradecenter.se/
mailto:info@swedwatch.org


Kontakter: 
Kristina Bjurling, vikarierande kanslichef på SwedWatch, tel: 08-602 89 50 eller 070 173 09 88 
Eléonore Elfström Fauré, rapportförfattare och projektansvarig på Fair Trade Center, tel: 08-643 43 64 eller 070 
21 00 219. 
 
SwedWatch och Fair Trade Center är med i Schyst Resande, ett projekt som lyfter de sociala och ekonomiska 
baksidorna av resandet i världen. Övriga organisationer som ingår är ECPAT Sverige, Svenska Kyrkan, Hotell och 
Restaurang Facket, Unionen, LO-TCO Biståndsnämnd och IOGT-NTO rörelsen. 
För mer information, besök www.schystresande.se.  

http://www.schystresande.se/

