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1. Sammanfattning

SwedWatch och Fair Trade Center har granskat de största svenska resear-
rangörernas arbete kring de sociala problem som uppstått till följd av en snabbt 
växande turistindustri. Undersökningen har utförts genom två fältstudier samt 
intervjuer med de största svenska reseföretagen. Fältstudierna, som genomfördes 
på populära charterdestinationer, visar att missförhållanden råder inom flera 
områden. 

Pengarna, som turister från andra länder spenderar, skapar många arbetstill-
fällen i destinationsländerna och utgör en viktig inkomstkälla. I till exempel 
Thailand står turismen för en större andel av den thailändska bruttonational-
produkten än genomsnittet för länder i övriga världen, men turismens andel av 
bruttonationalprodukten kunde ha varit än större. Långtifrån allt som en turist 
spenderar på en resa kommer destinationsländerna till godo. Fenomenet kallas 
inkomstläckage eller ”leakage” och beskrivs mer ingående i inledningen. 

Ett relativt nytt koncept som marknadsförs av researrangörer och som späder på 
inkomstläckaget är ”all-inclusive” vilket innebär att i stort sett alla kostnader är 
inkluderade i priset till researrangören (hotell, mat, dryck, transporter, etc.). Då 
researrangörerna i de flesta fall samarbetar med stora internationella leverantö-
rer av varor och tjänster snarare än lokala sådana innebär detta att väldigt lite av 
det som turisten spenderar kommer den lokala ekonomin tillgodo. 

Det stora flertalet av de anställda med anknytning till turistindustrin i Brasilien 
tjänar lagstadgad minimilön. Det är löner som inte är tillräckliga för att täcka en 
familjs basbehov och anställningarna är ofta osäkra och säsongsbetonade. 

I Thailand anställs migrantarbetare från både Burma och Kambodja inom 
hotellbranschen, ofta som trädgårdsarbetare, städare, servitörer eller som 
byggnadsarbetare på hotellbyggen. Ofta bor dessa migrantarbetare i plåtskjul i 
läger placerade på platser utom synhåll för turisterna. Gästarbetarnas arbetsvill-
kor uppfyller sällan arbetsrättslagstiftningens krav. Migrantarbetarna anställs 
ofta av en mellanhand, en så kallad ”broker” som avtalat med en hotellägare att 
tillhandahålla arbetskraft. Oftast är anställningsavtalen muntliga och det är inte 
ovanligt att överenskommen lön inte betalas fullt ut eller inte betalas överhuvud-
taget. Arbetstiden överskrider ofta lagstadgad arbetstid och det regelverk som 
styr sjukskrivningar tillämpas inte. En gästarbetare är inte heller tillåten att byta 
arbetsplats utan skriftligt medgivande från arbetsgivaren vilket gör det i stort 
sett omöjligt att förändra arbetssituationen. Under fältstudien i Thailand fram-
kom att det förekommer att barn under 15 år arbetar på byggen eller med reno-
veringar av hotell.

Till en följd av en ökad efterfrågan från turistindustrin har priset på kustnära 
mark skjutit i höjden både i Brasilen och Thailand. I mindre byar och samhäl-
len där familjer bott i generationer saknar byborna ofta officiella dokument som 
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intygar att de äger marken de bebor och brukar för sitt uppehälle. Detta har fått 
som följd att företag som avser att exploatera området för turistindustrin för-
söker lägga beslag på marken, ofta på mer eller mindre olagliga sätt. I Thailand 
har detta accentuerats av tsunamikatastrofen som spolade bort hela byar och där 
lokalbefolkningen idag tvingats till juridiska processer för att bevisa sin rätt till 
marken de bebott i flera generationer.

Prostitutionen är utbredd både i Thailand och Brasilien. I Brasilien är vuxenpro-
stitution laglig medan den är förbjuden i Thailand, men det är en lag som inte til-
lämpas. I båda länderna är det förbjudet att köpa sex av barn under 18 år. Under 
fältstudien genomförde SwedWatch en rundfrågningen på ett mindre antal hotell 
som används av svenska researrangörer i Thailand. Den indikerar att det är fritt 
fram att ta med prostituerade på hotell som används av Fritidsresor, Ving och 
Apollo, i vissa fall mot extra betalning trots att prostitution alltså är olaglig i 
landet.

De tre största svenska researrangörerna Ving, Fritidsresor och Apollo har 
kommit ungefär lika långt i sitt arbete kring sociala och miljömässiga krav. Samt-
liga har samarbetat med ECPAT och antagit ECPAT:s kod kring barnsexturism. 
Apollo har dock varit lite mer aktivt med implementeringen av ECPAT:s kod. 

Samtliga tre researrangörer har nu börjat eller planerar att erbjuda ”gröna ” 
hotell. Utöver det har företagen varit alltför passiva i arbetet med att ta ansvar för 
sociala och etiska aspekter av resandet. Företagen har reagerat när det har rap-
porterats oegentligheter men de har inte haft något förebyggande arbete för att 
motverka brott mot mänskliga rättigheter och värdlandets lagar. 

Researrangörerna måste bli bättre på att ta sitt ansvar både när det gäller de 
villkor som gäller för dem som bygger hotellet och för dem som sedan arbetar 
på det. Sexturismen, som ofta är kopplat till trafficking och grovt utnyttjande av 
människor, måste också förebyggas genom bättre information till de hotellan-
ställda.

Turismbranschen i Sverige har hittills inte granskats på samma sätt som exem-
pelvis klädbranschen. Detta kan vara en förklaring till att de ännu inte kommit 
så långt i arbetet med att förebygga brott mot lokal lagstiftning och mänskliga 
rättigheter. Researrangörerna måste nu tänka om och sätta dessa frågor högre 
upp på agendan.
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2. Inledning

”Tillväxten av turismen måste fortsätta med ökad fokus på etik, de lokala sam-
hällen samt systematisk minskning av CO2 utsläpp”. Det var den viktigaste 
slutsatsen av årets World Tourism Day Think Tank med temat ”Turism svar mot 
klimatförändringars utmaning” som ägde rum den 27 september i Lima, Peru.1 

Turism är en av världens viktigaste och snabbast växande näringar med ett brut-
tovärde på över sju biljoner amerikanska dollar. Turismen skapar många arbets-
tillfällen och sysselsätter hela elva procent (mer än 200 miljoner) av världens 
arbetskraft och utgör drygt elva procent av världens BNP.2 Under 2007 ökade 
antalet internationella turistankomster med sex procent till 898 miljoner jämfört 
med året innan och allt tyder på en fortsatt tillväxt.3 

Men turismen är inte bara en solskenshistoria. 1999 publicerade Fair Trade 
Center en rapport om de svenska researrangörerna och belyste de problem som 
delvis orsakats av turismen. Då hade ingen av de svenska researrangörerna anta-
git ECPAT:s uppförandekod för att bekämpa barnsexturism.4 Idag, snart tio år 
senare har samtliga företag antagit denna kod men flera problem kvarstår inom 
denna expansiva industri. Denna rapport belyser några av dessa, samt diskuterar 
de största svenska researrangörernas ansvar. 

1 World Tourism Organisation UNWTO, www.unwto.se

2 United Nations Environment Programme (UNEP), ”Tourism: Destination Sustainability”

3 United Nations Tourist Organisation, januari 2008, World Tourism Barometer

4 Se bilaga 1. ECPAT:s uppförandekod mot barnsexturism
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3. Metod 

Efter en första kartläggning av de olika problemområden som turismen medför 
och en genomgång av svenska researrangörers officiella dokument, genomfördes 
en mer omfattande fältstudie i Thailand samt en mindre fältstudie i Brasilien 
under sommaren 2008. För SwedWatchs räkning besökte journalisten Erik 
Olsson under maj, juni och juli områdena Koh Samed (Rayong), Phuket och 
Khao lak (Phang Nga) i Thailand och journalisten Filip Andersson besökte under 
maj och juni de brasilianska charterdestinationerna Natal och Porto de Galinhas, 
båda i nordöstra delen av landet. Fältstudierna baseras på intervjuer med lokal-
befolkning och hotellanställda i ovan nämnda områden samt med hotellchefer, 
forskare, anställda på myndigheter och representanter för lokala och internatio-
nella organisationer med anknytning till turistindustrin. 

I Thailand intervjuades omkring 40 byggarbetare och 20 hotellanställda som 
arbetade på eller vid 16 hotell som används av de svenska researrangörerna. I 
Brasilien intervjuades ett tiotal anställda och före detta anställda vid åtta hotell 
som används av de svenska företagen.

De lokalanställda som inte har velat framträda med namn har fått fingerade 
namn. Namnen på de hotell som granskats har också tagits bort. Detta för att 
förhindra att uppgifter i rapporten drabbar enskilda personer eller lokala företag.

Parallellt med fältstudierna genomförde Fair Trade Center intervjuer med repre-
sentanter för de tre största svenska researrangörerna Ving Resor, Fritidsresor 
samt Apollo.

Vi har i denna studie inte gått in i detalj på turistindustrins miljöpåverkan, men 
redovisar de svenska reseföretagens miljöpolicys.

De svenska reseföretagen har tagit del av rapporten för att få möjlighet att ge en 
skriftlig kommentar.
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4. De generella problemen

4.1. Inkomstläckage
Turistsektorns värdekedja omfattar utbudet av alla varor och tjänster som ingår 
i erbjudandet av turistprodukter till konsumenten. Detta inkluderar alla leveran-
törer av varor och tjänster, inte bara de som är knutna till researrangörerna eller 
deras leverantörer. 

Leverantörskedjan är komplex och omfattar många delar, såsom boende trans-
porter och restauranger, men också barer, hantverk, livsmedelsproduktion, 
avfallshantering samt infrastruktur som vägar, energi och tillgång till vatten. 

En fråga som kommit att belysas under senare år är det så kallade inkomstläcka-
get (leakage). Ett inkomstläckage uppstår när vinster från turistnäringen inte 
görs tillgängliga för återinvesteringar eller för inköp i destinationsländerna. 

FN organet, World Tourism Organisation (WTO) påpekar att turistindustrin 
karakteriseras av en frånvaro av leverantörer med anknytning till utvecklingslän-
derna.5 Därför kommer bara en liten del av turismens värde värdlandet tillgodo. 
Uppskattningar ger till handa att mellan 60 och 90 procent av det som en turist 
spenderar under sin vistelse läcker ut ur värdlandets ekonomi.6 Värdet av turis-
men i utvecklingsekonomier har idag en begränsad effekt. Genom att bygga 
en inhemsk värdekedja med lokala leverantörer av varor och tjänster kan man 
minska läckaget. 

Det ökade utbudet och efterfrågan på så kallade all-inclusive resor motverkar att 
en sådan lokal värdekedja skapas. All-inclusive innebär att i stort sett alla kost-
nader är inkluderade i priset till researrangören (hotell, mat, dryck, transporter, 
etc). Då researrangörerna föredrar att samarbeta med stora internationella mark-
nadsaktörer framför de lokala innebär detta att väldigt lite av vad turisten spen-
derar kommer den lokala ekonomin tillgodo. 

Turistindustrins sociala ansvar har nyligen börjat uppmärksammas. I följande 
avsnitt tar vi upp de viktigaste sociala problemen som turistindustrin bör upp-
märksamma. Det ska understrykas att många av dessa frågor inte förorsakats 
uteslutande av turistindustrin. Företagen bör dock aktivt medverka till att lösa 
problemen. 

4.2. Lågavlönade osäkra jobb
Att turistindustrin bidrar positivt till att skapa arbetstillfällen på turistmålen är 
ställt utom all tvivel. Branschen sysselsätter många med låg utbildning, vilket 

5 Ibid

6 M. Hemmati and N. Koehler, ”Financial Leakages in Tourism”, Sustainable Travel & 

Tourism, 2000, p. 25-29
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medfört att arbeten som skapas inom turistindustrin ofta är dåligt betalda och 
arbetsvillkoren är osäkra.

Enligt FN-organisationen International Labour Organisation (ILO) utgör kvinnor 
70 procent av dem som arbetar i turistindustrin och hälften av dem är under 25 
år. Kvinnorna utför företrädesvis de lägst avlönade, mest okvalificerade jobben. 
Enligt ILO tjänar anställda inom turistindustrin i genomsnitt 20 procent mindre 
än anställda inom andra sektorer.7 

För att spara på kostnader är det vanligt att företag med anknytning till turist-
branschen använder sig av tillfällig arbetskraft, ofta människor som saknar 
anställningsavtal. Den anställde nekas därmed rätten till förmåner som en fast 
anställd har, det vill säga betald semester, ersättning vid sjukdom och graviditet, 
rätt till att organisera sig, med mera. Avsaknaden av anställningsavtal gör också 
att de anställda helt saknar anställningstrygghet och kan bli avskedad omgående. 
Detta tillsammans med att turismen i många länder är säsongsbetonad gör de 
tillfälligt anställdas tillvaro mycket otrygg.8 

FN organisationen International Labour Organisation (ILO) uppskattar att 
mellan 10 och 15 procent av dem som arbetar inom världens turistnäring är 
barn.9 Ofta arbetar de under svåra arbetsförhållanden till låga löner. 

4.3. Ökad turism påverkar den lokala kulturen
Turismens utveckling har i många fall lett till att lokalsamhällen tvångsförflyttats. 
Ursprungsbefolkningars kultur och levnadsmönster kan också påverkas negativt 
av turism. Heliga och religiösa platser, kulturarv, stränder, bostäder och försörj-
ningsmöjligheter påverkas. Ofta lever dessa människor på platser med oförstörd 
natur, det vill säga platser som är idealiska resmål för turister. Samtidigt har 
lokalsamhället få möjligheter att påverka utvecklingen och de får sällan del av 
den ekonomiska vinsten. Detta trots att deras levnadsvillkor påverkas drama-
tiskt.

Byggandet av stora hotellkomplex i överbefolkade länder kan snabbt minska 
arealen av tillgänglig jordbruksmark, vilket ökar landets importberoende. Turis-
men kan också på andra sätt påverka ett lokalt fungerande samhälle, då småfö-
retagare i området tvingas konkurrera med stora, väletablerade transnationella 
företag. Prisökningar på livsmedel och fastigheter/mark gör det svårt för lokalbe-
folkningen att försörja sig. 

7 ILO, ”Hotel, catering and tourism employment expanding worldwide, but globalization 

leaves many small and medium sized enterprises behind,” 2 April 2001, <http://www.ilo.

org/public/english/bureau/inf/pr/2001/13.htm> 

8 Tourism Concern, ”Labour standards, social responsibility and tourism

9 C. Plüss, ”Wenn einer eine Reise tut haben andere viel zu tun. Die Tourismusforschung 

entdeckt Frauen und Kinder,” Blätter des iz3w, 214 (June/July 1996), p. 26.
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4.4. Sexturism
Turistindustrin har bidragit till att prostitutionen i många länder ökar. Många 
som aldrig skulle överväga att köpa sex i sitt hemland gör detta i Thailand, Brasi-
lien eller i något annat semesterland. Många av dem betraktar inte de män/kvin-
nor de ger sig i lag med som prostituerade och den logiska följden av detta är att 
de inte ser sig som sexturister.10 

Turismforskarna Pritchard och Morgan listar tre faktorer som ofta utgör grunden 
för att sexturism ska uppstå:11

Fattigdom får utsatta kvinnor/män att prostituera sig för att tjäna pengar. • 
Manliga/kvinnliga turister som är benägna att betrakta färgade män/kvinnor • 
eller män/kvinnor från ett visst land som mer sexuellt aktiva än i sina hemlän-
der. 

Politiska och/eller ekonomiska intressen, däribland företagare och anställda • 
som direkt eller indirekt verkar inom rese- och turistnäringen uppmuntrar 
och tjänar pengar på att turister reser till andra länder för att köpa sex.

Problemet med barnprostitution har inte orsakats av turistindustrin, men turist-
industrin bidrar till problemet i och med att tillgången på billiga resor gör att 
förövarna lättare får tillgång till områden i världen där barnprostitution är mer 
vanligt förekommande. 

Barnsexturisternas destinationer tycks ständigt växla. I takt med att ett visst land 
ökar sina ansträngningar för att förebygga och skydda, väljer ofta barnsexturis-
terna att resa till ett annat land. Detta illustreras tydligt av det faktum att förö-
vare som av tradition rest till Thailand numera föredrar Kambodja alternativt 
söker sig till länder i Latinamerika och Afrika.12 

10 Faber, M. (1996). Men sen kom känslor med i bilden… En rapport om svenska mäns 

sexuella beteende utomlands. Stockholm: Folkhälsoinstitutet.

11 Pritchard, A. & Morgan, N.J. (2000). Privileging the male gaze. Gendered tourism 

landscapes. Annals of Tourism Research, 27 (4), 884-905.

12 www.ecpat.se, 080709
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5. Nästan 400 000 svenskars  
avtryck i Thailand

5.1. Turistboom – men intäkterna stannar inte i Thailand
Fler svenska turister än någonsin tidigare semestrar i Thailand. Förra året åkte 
drygt 374 000 svenskar till landet som reseföretagen beskriver som familjevän-
ligt, billigt och säkert. Det är nästan tre gånger fler svenska besökare än för tio år 
sedan.13

”Här finns såväl lättillgängliga, exploaterade charterorter som öde paradissträn-
der och ännu oupptäckta platser. Här finns den underbart goda, kryddstarka och 
färgglada maten, och ödmjuka, vänliga invånare”, slog tidningen Res fast efter att 
dess läsare korat Thailand till bästa långväga resmål 2007.14

Den svenske turisten stannar också länge i Thailand, närmare bestämt drygt 18 
dagar i genomsnitt. Det är nära tre dagar mer än den genomsnittlige européen 
och en hel vecka längre än en besökare från USA.

Svensken ligger dock inte riktigt i topp vad det gäller att spendera pengar, knappt 
660 kronor per dag vilket är nära 40 kronor mindre än vad den genomsnittlige 
europeén gör av med.15 Sammantaget lämnar svenska turister ett stort ekono-
miskt bidrag till den thailändska ekonomin. Totalsumman för 2007 motsvarade 
cirka 4,5 miljarder kronor.16

Pengarna som svenska besökare och turister från andra länder spenderar skapar 
många arbetstillfällen i Thailand. Hela 10,6 procent av landets anställda är sys-
selsatta inom turistrelaterade yrken. Turismen står även för en större andel av 
den thailändska ekonomin (bruttonationalprodukten) än genomsnittet för länder 
i övriga världen.17

Turismens andel av bruttonationalprodukten kunde dock ha varit än större. 
Långtifrån allt som en turist spenderar på en resa kommer det thailändska sam-
hället till godo. En stor del av turisternas pengar når aldrig mottagarlandet utan 

13 Tourism Authority of Thailand, http://www2.tat.or.th/stat/web/static_index.php.

14 Engström, Petra, Stora Respriset, tidskriften RES, http://www.res.se/index.

php?option=com_magazine&func=show_article&id=13853.

15 Tourism Authority of Thailand.

16 Som en jämförelse kan nämnas att svenska statens budgetpost för miljö- och 

naturvård 2007 var i samma storleksordning, Statsbudgetens utfall 2007, sid. 32, 

Ekonomistyrningsverket, http://www.esv.se/download/18.76b9ee0011a15907241800022

85/SBU+2007+Marie+2.pdf.

17 The 2008 Travel & Tourism Economic Research Thailand, sid. 6, World Travel & 

Tourism Council, http://www.wttc.org/bin/pdf/original_pdf_file/thailand.pdf.
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läcker ut till import av varor samt skatter, vinster och löner till personal på exem-
pelvis reseföretag, flygbolag och internationella hotellkedjor med säte utanför 
mottagarlandet. 

Dessutom är det stora belopp som enbart stannar en kort tid i Thailand. Här 
handlar det om pengar som spenderas på exempelvis utlandsägda hotellrestau-
ranger, barer, arrangörer av dykresor och souvenirbutiker.

En undersökning visade att det sammanlagda ”läckaget” av pengar ut ur Thai-
land uppgår till 70 procent, vilket kan jämföras med exempelvis Indien där mot-
svarande andel enbart är 40 procent.18

– Utländska företag som äger hotell i Thailand använder våra naturresurser 

18 UN Atlas of the Oceans, http://www.oceansatlas.org/servlet/CDSServlet?status=ND0xO

TY2MyY2PWVuJjMzPSomMzc9a29z.
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och vår arbetskraft och plockar sedan hem vinsterna till sina länder. Turisterna 
använder dricksvatten, mat och elektricitet, men när de åkt hem sitter vi kvar 
med sopberget, säger Vijit Dasantad, ordförande i Phuket Federation of Hotel 
and Service Labour, en lokal paraplyorganisation för fackklubbar på större hotell 
i Phuket.

Han berättar att han i egenskap av lager- och inköpsansvarig på Club Med, en så 
kallad all inclusive resort i Kata Beach, Phuket, försökte påverka hotelledningen 
att i större utsträckning köpa thailändska varor i stället för att importera utländ-
ska varor.19 Ledningen ställde sig kallsinnig till initiativet, enligt Viit Dasantad.

– Visst kommer pengar Thailand till del även vid import, genom tullar på de 
varor som importeras, men det skulle gagna det thailändska samhället än mer 
om de varor som faktiskt utbjuds tillverkas i landet, slår han fast.

Ton har 20 års erfarenhet av turistsamarbete i Kata Beach. Sedan några år till-
baka har han drivit en restaurang i närheten av Club Med. Han håller med Vijit 
Dasantad om att den ökande turismen skapat stora problem vad gäller exempel-
vis sophantering. Andra negativa aspekter med turismen som han nämner är att 
Phukets strandlinje exploaterats allt för mycket och att våldsbrottsligheten ökat. 
Samtidigt menar han att turismen också haft positiva effekter, exempelvis bättre 
vägar och telekommunikationer i Phuket.

– Men visst, jag är van vid att gästerna på Club Med sällan går utanför hotellet 
för att äta, säger Ton Sonchai.

Han tillägger att det ändå inte innebär något större ekonomiskt avbräck för 
honom som restaurangägare eftersom han har gott om gäster från andra hotell 
under högsäsongen. Importen av varor ser han som ett nödvändigt ont: ”Spa-
ghetti och oregano tillverkas inte i Thailand.”

5.2. Thailands ekonomi beroende av gästarbetare
Thailand har genom sin förhållandevis starka ekonomi i regionen blivit ett 
attraktivt land för gästarbetare från grannländerna Burma, Laos och Kambodja. 
Fattigdom är den främsta anledningen till att gästarbetare migrerar till Thailand 
men många burmeser flyr även undan väpnade konflikter, tvångsarbete samt 
arresteringar på grund av politisk övertygelse.20

19 Ving definierar begreppet så här på sin hemsida: ”Precis som det låter – allt är inkluderat 

i resans pris. Ät och drick så mycket du vill av hotellets utbud utan att tänka på notan. 

Perfekt för familjer med hungriga tonåringar eller glass- och läsksugna barn. Ibland är 

även vissa aktiviteter inräknade. All Inclusive ingår på flera av våra hotell. På en del andra 

finns det som tillval.”

20 Bengtsson, Jesper, I diktaturens och turistparadisets skugga – om flyktingkatastrofen 

i Burma och Thailand, Världspolitikens Dagsfrågor nummer. 5, 2003, Utrikespolitiska 

institutet.
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Siffrorna varierar, men det finns uppskattningsvis mellan 1,8 och 2,5 miljoner 
gästarbetare i Thailand, varav ungefär 80 procent kommer från Burma.21 De 
flesta gästarbetare arbetar som hembiträden, inom fiskerinäringen och inom 
byggnads- och tillverkningsindustrin. De tar jobb som många thailändare betrak-
tar som smutsiga, tunga och farliga.22 De beräknas tillföra 337 miljoner kronor 
årligen till den thailändska ekonomin.23 Trots att Thailand är starkt beroende av 
tillgången på denna billiga arbetskraft har den thailändska regeringen på senare 
tid infört restriktioner för gästarbetare i bland annat provinserna Phang Nga 
(turistdestinationen Khao Lak) och Rayong (populära turistön Koh Samed). Det 
handlar om förbud mot att gå ut på natten, bära mobiltelefoner och köra motor-
cykel.24

21 Martin, Philip, The economic contribution of migrant workers to Thailand: Towards 

policy development, baksidestext, International Labour Organization (2007), http://

www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/library/download/pub07-30.pdf, 1,8 

miljoner gästarbetare motsvarar fem procent av hela Thailands arbetskraft.

22 Rapport om konserverad tonfisk, sid. 10, Fair Trade Center (2007), http://www.

fairtradecenter.se/FTC_tonfiskrapport.pdf.

23 Martin, The economic contribution of migrant workers to Thailand, sid. 10.

24 Migrants’ Deaths Spotlight Exploitation, 11 april 2008, Human Rights News, Thailand, 

http://hrw.org/english/docs/2008/04/11/thaila18527.htm.

Hotell i Koh Samed (Ving och Fritidsresor). Gästarbetare från Burma jobbar upp till 14 timmar per 

dag med att konstruera nya hotellbyggnader.
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De senaste årens explosionsartade ekonomiska utveckling i Thailand har skapat 
efterfrågan på byggnadsarbetare, bland annat inom turistindustrin. Nya hotell 
och turistanläggningar byggs i snabb takt. Efterfrågan på byggarbetare fick dess-
utom en extra skjuts efter tsunamikatastrofen den 26 december 2004. Mängder 
av hotell som förstördes helt eller delvis i katastrofen har återställts. Av de regist-
rerade gästarbetarna inom byggsektorn 2001 var hela 84 procent burmeser.25

På många byggarbetsplatser i Thailand är det enbart burmeser som jobbar med 
det praktiska konstruktionsarbetet. Den thailändska personalen innehar i stäl-
let tjänster som ingenjörer, arkitekter, administratörer eller som förmän. På de 
byggarbetsplatser SwedWatch besökte i Phuket, Khao Lak och Koh Samed gick 
det mönstret igen. Det handlade bland annat om byggarbetsplatser där hotell 
och bungalows – som används av Fritidsresor, Ving och Apollo – renoveras eller 
byggs ut.

Gästarbetare från både Burma och Kambodja efterfrågas inom hotellbranschen, 
visar de intervjuer som SwedWatch gjort med personal på hotell som används av 
Fritidsresor, Ving och Apollo i Phuket, Khao Lak och Koh Samed. De gästarbe-
tare SwedWatch intervjuat utför tyngre arbeten som exempelvis trädgårdsarbe-
tare, städare eller servitörer.

5.3. De burmesiska gästarbetarnas svåra situation
I april 2008 rapporterade svenska och internationella medier att 54 papperslösa 
burmeser kvävts till döds i en kylbil. Bilen var på väg till semesterön Phuket då 
luftkonditioneringen gick sönder vilket ledde till syrebrist i lastutrymmet. De 
burmesiska passagerarna försökte banka på insidan av väggarna för att påkalla 
den thailändske chaufförens uppmärksamhet, men det dröjde innan chauffören 
valde att stanna och då var det redan för sent. 54 av de 121 burmeserna hade 
kvävts till döds. De som inte var skadade häktades av den thailändska polisen.

En av dem som dog i lastutrymmet var 17-åriga Keekee Khai. Hon hade tagit sig 
till gränsen mot Thailand där kylbilen väntade på att ta henne och de andra bur-
meserna till ett gästarbete på den populära turistön Phuket i södra Thailand.26 
Det är ingen ovanlighet att burmeser – precis som Keekee Khai – väljer att lämna 
Burma redan i unga år. Över hälften av de burmeser som smugglas in i Thailand 
är yngre än 18 år.27

25 Martin, Philip, Thailand: Improving the Management of Foreign Workers, International 

Labour Organization (2004), sid. 24, http://www.ilo.org/public/english/region/asro/

bangkok/library/download/pub04-05.pdf.

26 Wickström, Karin, Burmeser smugglas in i Thailand, Sveriges Radio Ekot, 2 juli 2008, 

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=2168229 och Burma migrants 

suffocate in lorry, BBC Asia-Pacific, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7339939.

stm.

27 Pearson, Elaine, The Mekong Challenge, Employment and Protection of Migrant 

Workers in Thailand – vol. 2, Manufacturing Sector, sid. 202, International Labour 
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De flesta burmeser som vill ta sig in i Thailand för att arbeta betalar en smugg-
lare. I många fall arbetar smugglarna tillsammans med thailändska poliser. 
Poliserna får en del av pengarna som gästarbetaren betalar mot att de exempelvis 
använder polisbilar för att obehindrat kunna köra de burmesiska gästarbetarna 
in i Thailand.28

– Jag pratade med min farbror om att jag ville arbeta i Bangkok. Han berät-
tade att han kunde betala rekryterings- och smugglarkostnaden på 1 100 kronor. 
Därefter tog jag mig från Tah Song Yan (på thailändska sidan av gränsen mot 
Burma) till Bangkok genom att åka i en pick-up som tillhörde en thailändsk 
polisman. Han arbetade även som människosmugglare, just denna dag hade han 
inte uniformen på sig. Det var två andra gästarbetare som också åkte i bilen till 
Bangkok […], berättar en migrant från Karenstaten i Burma som arbetar inom 
textilindustrin i Thailand, i en rapport från International Labour Organisation.

Han berättar vidare att avgiften för att smugglas in i Thailand varierar mellan 
370 kronor och närmare 2 800 kronor. Dessutom är det många gästarbetare som 
tvingas betala cirka 90 kronor till eventuella thailändska polismän längs vägen.

Majoriteten av de burmesiska byggnadsarbetare, servicepersonal på hotell och 
andra gästarbetare som SwedWatch intervjuat hade betalat en smugglare för att 
ta sig in i Thailand. Ett exempel var den grupp burmesiska arbetare som Swed-
Watch intervjuade på ett hotellbygge i Phuket. Arbetarna byggde ut ett hotell 
som Fritidsresor, Ving och Apollo bokar in sina gäster på. En av dem hade tre år 
tidigare betalat motsvarande 830 kronor för att ta sig från gränsstaden Ranong 
till Phuket. Han berättade också att priserna stigit sedan 2005. Detta bekräftade 
även två burmesiska bröder, som SwedWatch intervjuat, Sein Win, 16, och San 
Aung, 13. Bröderna arbetade tidigare med att bygga ett hotell i Khao Lak som i 
dag används av Fritidsresor. Därefter har de byggt hus åt en svensk arbetsgivare. 
Dessa ska säljas till turister som vill ha ett eget fritidshus i Thailand när de är 
klara.

Själva bor de tillsammans med föräldrarna och en syster i ett läger med små, 
trånga plåtskjul. När SwedWatch besöker lägret är bröderna arbetslösa sen en 
tid tillbaka. San Aung spenderar dagarna med att dryga ut matkassan genom att 
fiska. Sein Win berättar att det var ett år sen han tog sig till Thailand från Burma. 
Han hade precis gått ut grundskolan. San Aung och föräldrarna var redan på 
plats och de informerade smugglaren om vart Sein Win skulle ta sig. Smugglaren 
fick motsvarande cirka 2 400 kronor för att ta honom till Thailand.

Organization (2005), http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/child/

trafficking/downloads/vol2-manufacturing-eng.pdf.

28 Pearson, Elaine, The Mekong Challenge, Employment and Protection of Migrant 

Workers in Thailand – vol. 2, Manufacturing Sector, sid. 202.
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5.3.1 Underleverantörer smiter undan löneutbetalning

De vanligaste sätten för gästarbetande byggnadsarbetare och hotellpersonal i 
Thailand att skaffa jobb är via kontakter med andra burmeser eller via rekryte-
rare, så kallade ”brokers”.

Vid större hotellbyggen eller renoveringsarbeten lägger ofta huvudentreprenö-
ren ut deluppgifter på en eller flera underleverantörer. Underleverantören ger 
i sin tur en rekryterare, som ofta själv är burmes och därmed har ingångar till 
de gästarbetare som uppehåller sig utan tillstånd i Thailand, i uppgift att ordna 
med arbetskraft till bygget eller med personal till det färdigbyggda hotellet. Ofta 
anställs hela grupper av gästarbetare på en och samma gång.29

Flera av de arbetare som bygger hotell som SwedWatch intervjuat berättade att 
detta system gör det svårt att ställa arbetsgivaren till svars vid utebliven löne-
utbetalning. Många burmesiska gästarbetare råkar ut för att kontaktpersonen 
hos underleverantören inte dyker upp när det är dags för löneutbetalning eller i 
samband med att bygget är slutfört. Gästarbetarna står då utan sin sista månads-
lön, eller i värsta fall flera månaders ackumulerad lön, och de har heller ingen 
person att utkräva den av. Ofta vet arbetarna inte ens vem huvudentreprenören 
är eftersom burmesiska gästarbetare i många fall vill undvika att verka ifrågasät-
tande genom att ställa frågor till uppdragsgivaren, förklarade en gästarbetare för 
SwedWatch.

Skulle arbetarna lyckas ta reda på vem huvudentreprenören är får de oftast 
svaret att denne redan har betalat underleverantören en klumpsumma för löne-
kostnader och att de inte kan ställas till svars för var pengarna sedan tagit vägen.

Denna undanflykt strider dock mot Thailands arbetslagstaftning, Labour Protec-
tion Act som slår fast att huvudentreprenörer som anlitar underleverantörer har 
ett gemensamt ansvar för utbetalningen av löner till underleverantörens anställ-
da.30

Htoo Chit, gundare till den burmesiska frivilligorganisationen Foundation for 
Education and Development med säte i Thailand, berättar att det även händer att 
arbetsgivaren informerar polisen om migrantarbetarna precis innan byggnaden 
är färdigställd, vilket leder till att arbetarna arresteras. 31

29 Tajgman, David, Decent Civil Works in Nepal and Thailand: From Research to Action 

Planning, sid. 43, International Labour Organization (2005). Rapporten beskriver 

arbetsförhållanden för byggnadsarbetare inom infrastrukturprojekt i Thailand, www.oit.

org/public/english/region/ asro/bangkok/library/download/pub05-07.pdf.

30 Tajgman, sid. 48.

31 Intervju med Htoo Chit gjord av Erik Olsson i Thailand 081014
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13-åring lurad på lönen vid bygge av svenskhotell
SwedWatchs intervjuer bekräftar att burmesiska gästarbetare lurats på sina löner i sam-

band med byggen av hotell som i dag används av svenska researrangörer. Ett exempel är 

San Aung, 13, och hans bror Sein Win, 16, bröderna som omnämnts tidigare i rapporten.

Sein Win berättar att de båda nyss har avslutat en anställning hos en svensk arbetsgivare. 

Sein Win fick 40 kronor i lön per dag medan den yngre brodern fick 25 kronor, vilket 

är lägre än minimilönen i provinsen Phang Nga. För tillfället har de ingen anställning. 

Sein Win berättar att de byggt hus och ett poolområde åt ett hotell i närheten. Hotellet 

används i dag av Fritidsresor.

Sein Win berättar vidare att brödernas ordinarie arbetsgivare lånade ut dem båda samt 

ett tjugotal andra arbetare till en arbetsgivare som skulle skaffa arbetare till hotellbygget. 

Till vardags arbetade han som polis, “rekryteringsföretaget” var ett extraknäck. Bröderna 

ägnade arbetsdagarna på bygget åt att bland annat montera armeringsjärn. När det var 

dags för den första löneutbetalningen, förklarade arbetsgivaren att bröderna och de 

andra byggarbetarna skulle få betalt vid ett senare tillfälle men arbetsgivaren höll inte sitt 

löfte.

– Vi förstod att han lurat oss på betalningen för de 20 dagar vi arbetat, så vi bestämde oss 

för att sluta och lämna bygget. Men arbetsgivaren blev arg och försökte leta upp oss, så 

då var vi tvungna att springa in i djungeln och gömma oss, berättar Sein Win.

Mannen fick dock inte tag i bröderna, som i stället återigen fick se sig om efter ett nytt 

jobb.

Bröderna hade på sätt och vis tur. Andra gästarbetare SwedWatch intervjuat har blivit 

lurade på betydligt högre belopp. May Win Myint, en annan byggarbetare i Khao Lak som 

arbetat i Thailand i över tio år, berättade för SwedWatch att hon vid ett tillfälle blev bedra-

gen på cirka 8 300 kronor, vilket motsvarar ungefär en årslön för en byggnadsarbetare.

5.3.2 Gästarbetare utan arbetstillstånd

Thailands regering har inrättat ett system för att registrera gästarbetare. Sys-
temet är främst uppbyggt för att kontrollera arbetarna, deras antal och rörelse. 
Lagstiftningen har medfört vissa förbättringar för gästarbetarna när det gäller 
lagliga rättigheter och förmåner. Den totala kostnaden för registrering är cirka 
700 kronor per år.32 Beloppet inkluderar ett arbetstillstånd samt försäkring 
som berättigar gästarbetarna till subventionerad hälso- och sjukvård, cirka 5,50 
kronor per läkarbesök. Många arbetsgivare betalar registreringen åt gästar-
betarna men drar sedan av kostnaden från deras lön.33 Det förekommer även 
att arbetsgivare försöker pressa gästarbetarna på pengar utöver avdraget för 

32 3 800 baht motsvarar cirka en månadslön för de lägst betalda byggnadsarbetarena som 

SwedWatch intervjuat.

33 Rapport om konserverad tonfisk, sid. 10.
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registreringskostnaden. Hot om fysiskt våld förekommer ibland i samband med 
utpressningsförsöken.34

Registrerade gästarbetare får inte byta jobb utan ett skriftligt medgivande från 
arbetsgivaren. Om de bryter mot denna bestämmelse, eller om de skulle avske-
das, så har de sju dagar på sig att hitta ett nytt arbete. Annars riskerar de att 
omedelbart deporteras tillbaka till Burma.

I praktiken är det därför omöjligt att byta jobb för den gästarbetare som av någon 
anledning är missnöjd med sin arbetssituation. Arbetsgivarna på en ort sätter 
vanligtvis i system att upprätthålla gemensamma svartlistningar över arbetare 
som anses obekväma. Konsekvensen blir att gästarbetares möjligheter att för-
ändra sin arbetssituation och att välja en annan arbetsgivare kringskärs.35

Än värre är det för den majoritet av gästarbetare som saknar arbetstillstånd. Den 
andelen växer eftersom den thailändska staten har blivit mer restriktiv med att 
utfärda arbetstillstånd. De senaste åren har andelen registrerade gästarbetare 
sjunkit kraftigt, från 67 procent 2000 till 26 procent 2006.36 Sedan 2006 tillåter 
Thailand enbart redan tidigare registrerade gästarbetare att förnya sina arbets-
tillstånd.37 Denna hållning avspeglar sig i den officiella arbetsstatistiken. Under 
2007 utfärdades inte ett enda nytt arbetstillstånd till gästarbetare i Thailand.38 
SwedWatchs intervjuer med tre städerskor på ett hotell i Phuket – som Ving 
bokar in sina gäster på – visade att de samtliga saknar arbetstillstånd.

Bland de byggnadsarbetare som byggt upp, renoverat eller bygger ut hotell, som 
används av Fritidsresor, Ving och Apollo, har SwedWatch träffat tre burmesiska 
gästarbetare som arbetar eller arbetat utan tillstånd. På en av byggarbetsplat-
serna, där över hundra gästarbetare bygger ut ett hotell, uppgav en av byggjob-
barna att det både fanns gästarbetare med och utan arbetstillstånd i tjänst.

Mindre nogräknade thailändska poliser, exempelvis i gästarbetartäta områden 
som Phuket och Khao Lak, upprättar istället sina egna ”tillståndssystem”. De 

34 The Plight of Burmese Migrant Workers, sid. 3, Amnesty International, Thailand, 

juni 2005, http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA39/001/2005/en/dom-

ASA390012005en.pdf.

35 Background Study Thailand, The Fair Wear Foundation in Cooperation with ETI-Norway 

(2007), http://www.fairwear.nl/images%20site/File/Bibliotheek/Background%20

studies/BS%20Thailand%20ENGLISH.pdf.

36 Martin, Philip, Main findings and conclusions of report: The Contribution of Migrant 

Workers to Thailand: Towards Policy Development, International Labour Organization 

(2007).

37 Pearson, Elaine, The Mekong Challenge, Underpaid, Overworked and Overlooked: 

The realities of young migrant workers in Thailand, Volume One, sid. 7, International 

Labour Organization (2006).

38 The Thailand Development Research Institute, http://www.tdri.or.th/library/quarterly/

tables/s07_1_t3.pdf.
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kräver helt enkelt in regelbundna betalningar från papperslösa gästarbetare. I 
gentjänst ser polisen mellan fingrarna med att arbetarna befinner sig i Thailand 
utan tillstånd.39 Två burmesiska gästarbetare som saknar arbetstillstånd varav 
den ene arbetar – och den andre tidigare arbetat – på ett hotell i Khao Lak som 
används av Apollo, uppgav att arbetsgivaren varje månad drar av cirka 75 kronor 
från deras respektive löner för att muta polisen.

5.3.3. Muntliga kontrakt – otrygga anställningar

Thailändsk arbetslagstiftning tillåter att arbetsgivare använder sig av muntliga 
anställningskontrakt. Detta är en anledning till att gästarbetare saknar skriftliga 
anställningskontrakt. Många arbetsgivare menar också att det skulle bli för dyrt 
att administrera kontrakten. En annan förklaring arbetsgivare ger är att gästar-
betare skulle få ett bättre arbetarskydd med skriftliga kontrakt, vilket i sin tur 
kan medföra en merkostnad för arbetsgivaren.40

Ingen av de burmesiska gästarbetare som SwedWatch har intervjuat hade ett 
skriftligt anställningskontrakt. May Win Myint skakade på huvudet och skrattade 
uppgivet när hon fick frågan.

– Aldrig, jag har aldrig hört talas om någon burmes i Thailand som haft ett skrift-
ligt anställningskontrakt.

Arbetslagstiftningen slår även fast att uppsägningar ska ske i enlighet med den 
anställdes kontrakt. I de fall där det saknas skriftliga kontrakt och ett bestämt 
slutdatum för arbetet, måste arbetsgivaren lämna ett skriftligt uppsägningsbe-
sked innan eller i samband med en löneutbetalning och senast tre månader före 
avskedsdatum.

I realiteten är det ovanligt att en arbetsgivare över huvud taget ger dagavlönade 
byggnadsarbetare någon förvarning innan en anställning avslutas. När bygget 
är slutfört, eller arbetsbrist uppstår får han eller hon, ibland med kort varsel, se 
sig om efter ett nytt arbete. De fast anställda på ett bygge som är thailändare, 
får däremot oftast en förvarning på en till två månader innan deras anställning 
avslutas.41

5.3.4. Lön, arbetstid och ledighet

Thailands arbetsrättslagsiftning är relativt väl utvecklad. I stora drag är denna 
lagstiftning utformad i enlighet med internationella konventioner. Undantag 
finns dock, exempelvis vad gäller fackföreningsfrihet (se kapitel längre fram i 
rapporten).

Arbetsrättslagstiftningen gör inte någon åtskillnad vad gäller den anställdes 

39 Martin, Thailand: Improving the Management of Foreign Workers, sid. 45.

40 Tajgman, sid. 45.

41 Ibid., sid. 45-46.
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nationalitet, religiösa tillhörighet eller kön.42 Även gästarbetare, oavsett legal 
status, omfattas av lagstiftningen, men i realiteten utsätts både registrerade och 
icke-registrerade gästarbetare för omfattande diskriminering i arbetslivet.

Den thailändska arbetslagen reglerar lön, arbetstid och ledighet. Lagen slår fast 
att en arbetsdag inte ska vara längre än åtta timmar och en arbetsvecka inte 
längre än 48 timmar (42 timmar om arbetet är särskilt smutsigt, farligt, eller 
ansträngande43). Övertidsarbete ska endast ske med den anställdes medtycke. 
Det finns förbud mot obligatoriskt arbete på allmänna helgdagar, krav på en 
dags ledighet per vecka, betald semester efter ett års anställning, betald sjukle-
dighet, helg- och övertidsersättning (ersätts med minst 1,5 gånger den ordinarie 
timlönen på vardagar och med minst 3 gånger timlönen på helgdagar), föräldra-
ledighet, krav på löner över minimilön samt rätt till avgångsvederlag vid uppsäg-
ning.44

Lagen slår även fast att en anställd har rätt att få betalt även när hon eller han 
inte jobbar. Detta innebär i praktiken att exempelvis en trädgårds- eller bygg-
nadsarbetare på ett hotell har rätt att få sin dagslön även om han eller hon måste 
avbryta arbetet på grund av ihållande regn eller materialbrist.45 Den som arbetat 
mer än fyra timmar ska få betalt för en dags jobb om arbetet måste avbrytas.

Lönen ska dessutom självfallet betalas ut i tid. En undersökning som gjorts bland 
byggarbetare i Thailand visade dock att 30 procent av de tillfrågade varit med om 
försenade löneutbetalningar.46

Lönediskriminering mellan män och kvinnor är inte tillåtet i Thailand. Ändå har 
kvinnor inom byggnadssektorn vanligtvis lägre lön än sina manliga kollegor, ofta 
under miniminivå. Arbetsgivarna anställer vanligtvis kvinnor på tjänster som 

42 Paisanpanichku, Darunee, Burmese Migrant Workers in Thailand: Policy and 

Protection, Legal Issues on Burma Journal, No. 10 – December 2001, Burma 

Lawyers´council, http://www.burmalibrary.org/docs/LIOB10-darunee.htm.

43 Kategoriseras som så kallade 3-D jobs (”Dirty, difficult and dangerous” jobs) i flertalet 

rapporter om gästarbetare i Thailand. Arbeten som thailändare ofta skyr och därför 

istället går till gästarbetare.

44 Denna sammanfattning är baserad på Labour Protection Act samt utdrag ur dessa 

rapporter: 

- Fair Trade Centers rapport om konserverad tonfisk,(2007) sid. 10. 

- Muntarbhorn, Vitit, The Mekong Challenge, Employment and Protection of Migrant 

Workers in Thailand: National Laws/Practices versus International Labour Standards, 

sid. 27, International Labour Organization (2005), http://www.ilo.org/public/english/

region/asro/bangkok/child/trafficking/downloads/migrantworkers.pdf. 

- Labour Protection Act B.E. 2541 (1998), Legal Affairs Division Department 

of Labour Protection and Welfare, http://www.mol.go.th/download/laborlaw/

labourProtection1998_en.pdf.

45 Tajgman, sid. 43

46 Ibid., sid. 49.
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beskrivs som mindre kvalificerade. I praktiken utför de dock ofta samma arbets-
uppgifter som sina manliga kollegor.47

Gästarbetares arbetsvillkor uppfyller sällan arbetsrättslagstiftningens krav. 
SwedWatchs intervjuer visade att burmesiska gästarbetare inom turistindustrin 
sällan har en ledig dag i veckan. Flera av de burmesiska gästarbetare som bygger 
eller arbetar på svenskhotellen arbetade olagligt långa arbetsdagar. I vissa fall 
upp till 14 timmar om dagen.

Det är inte enbart arbetstiderna som strider mot lagen. Även gästarbetarnas 
löner är ofta för låga. Enligt en rapport från 2005, ligger de i intervallet cirka 28 
till 37 kronor per dag.48 En kartläggning bland gästarbetare inom turistindustrin 
i Phuket visade på ännu lägre genomsnittslöner. Medellönen 2005 var 25 kronor 
per dag, både för dem som byggde hotellen och för dem som sedan arbetade på 
dessa.49 Lönespannet för båda grupperna var dock stort, från en lägstanivå på 
cirka 12 kronor upp till 43 kronor per dag.50

SwedWatchs intervjuer med gästarbetare indikerar att löner under miniminivå 
förekommer inom turistindustrin. Ett exempel är de två städare och en köksar-
betare som arbetar på ett hotell i Phuket som används av Fritidsresor. De uppgav 
att deras lön var cirka 33 kronor respektive cirka 30 kronor för 12 till 14 timmars 
arbete per dag. Minimilönen för provinsen Phuket är 36 kronor för åtta tim-
mars arbetsdag. De uppgav vidare att de arbetade sju dagar i veckan och inte fick 
någon lön om de någon gång tog ledigt.

De fem thailändska hotellarbetare SwedWatch intervjuade hade mer välbetalda 
tjänster, som exempelvis servitör, bartender och internrevisor. Deras löner 
översteg vida minimilönenivåerna och de hade arbetstider som inte stred mot 
bestämmelserna i arbetsrättslagstiftningen. 

Flera av gästarbetarna berättade att de inte kan tacka nej till övertidsarbete. 
Ingen av de burmesiska gästarbetarna hade någon form av betald ledighet, till 
skillnad från samtliga intervjuade thailändska hotellarbetare.

5.4. Burmesiska gästarbetare utnyttjas vid utbyggnad  
av svenskhotell
Regnet hänger i luften över ett hotell- och bungalowkomplex på västra sidan av 
turistön Koh Samed som anlitas av Ving och Fritidsresor, dryga 20 mil sydost om 
Bangkok. Trots det dåliga vädret är ön känd som en av de mest solsäkra i Thai-
land. 

47 Ibid., sid. 53.

48 Ibid.

49 4 044 respektive 4 051 baht per månad utslaget på 30 arbetsdagar under en månad.

50 ILO, IOM & FTUB Tsunami Victims Support Grant Program for Health Insurance 

(Registration of Work Permit), sid. 22-23, Federation of Trade Unions Burma (2005), 

www.ftub.org.
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Hotellet har nischat in sig mot turister med en högre dagsbudget än den gängse 
backpackern. Det avskilda läget lockar allt från brudpar som vill fira smekmånad 
i avskildhet till svenska turister som bokat paketresor med Ving eller Fritidsresor 
för att semestra i ett ”enkelt men trivsamt mellanklasshotell i tropisk miljö”.51

Sriprai Khamburee, administratör på företaget som driver hotellet berättar att 
alla som jobbar på hotellet tjänar minst 37 kronor per dag, att arbetsdagarna 
aldrig är längre än åtta timmar och att alla arbetare har rätt till en dags ledighet 
varje vecka.

Byggnadsarbetarna som arbetar med renoveringsarbete på hotellet ger en annan 
bild av sina arbetsvillkor. De berättar om hur de i stekande sol gräver ut jord för 
en swimmingpool och knackar ner gamla bungalowväggar från åtta på morgonen 
till klockan nio eller tio på kvällen alla dagar i veckan. Några av arbetarna tjänar 
så lite som 27 kronor per dag.

51 www.ving.se 080728

Phuket, boendeläger för gästarbetare från Burma.
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– Vi är aldrig lediga, förtydligar den ene av dem. Han är röd om läpparna från 
betelnöt, en slags asiatisk stimulantiamotsvarighet till snus, som många byggar-
betare tuggar för att orka med de långa arbetsdagarna. 

Arbetarna berättar att de kommer från Burma. Några av dem har jobbat i flera år 
på Koh Samed med att bygga hotell, bungalows och andra typer av turistanlägg-
ningar.

På andra sidan ön ligger ett annat hotell, också det en hotellanläggning som Fri-
tidsresor och Ving bokar in svenska resenärer på. Även här arbetar burmesiska 
gästarbetare för löner under miniminivå. På företagets hemsida kan man läsa att 
det byggs 60 ”deluxe rooms” och att restaurangen renoveras med målsättningen 
att överträffa gästernas förväntningar.

Bakom ett skynke arbetar ett trettiotal burmesiska byggnadsarbetare. De är i full 
färd med att släpa armeringsjärn och gjuta huskonstruktioner. Även dessa bygg-
nadsarbetare jobbar sju dagar i veckan, från åtta på morgonen till nio på kvällen, 
med löner från cirka 27 kronor per dag.

– När man har ett betalt arbete så finns det inget utrymme för diskussioner, 
säger Kyaw Thura Aung, en av arbetarna.

Han förklarar att den enda ”påverkansmöjligheten” som arbetarna har är helt 
enkelt att byta jobb, men det är inget alternativ han själv tycks överväga. Han 
anser att arbetet på hotellet är säkrare än när han deltog i bygget av Suvarnab-
humi, Bangkoks nya internationella flygplats, och hemma i Burma har han en 
familj som på grund av översvämningar förlorat åtskilliga skördar de senaste 
åren och därför är beroende av att han regelbundet skickar hem pengar.

5.4.1 Arbetsskador vid hotellbyggen negligeras

Byggnadsbranschen i Thailand är förknippad med hög risk för arbetsskador. Av 
de två miljoner arbetare som var anställda inom byggnadssektorn 1997 hade 38 
848 personer, cirka två procent, råkat ut för arbetsskador som rapporterats till 
thailändska myndigheter. Även 231 dödsfall rapporterades in. Sammanlagt stod 
skador inom byggindustrin för nära en fjärdedel, drygt 22 procent, av alla arbets-
skador i Thailand.52 Hur stor andel av gästarbetares arbetsskador som ingår i den 
statistiken är osäkert, men mörkertalet är sannolikt stort.

De vanligaste inrapporterade arbetsrelaterade olyckorna och sjukdomarna är 
följande:53

Spikar i fötter eller andra stickskador från vassa föremål• 
Fall från byggnadsställningar eller stegar• 

52 Tajgman, sid. 57-58.

53 Ibid., sid 57.
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Föremål som faller ned på byggnadsarbetare• 
Halkolyckor• 
Elstötar på grund av avskavd isolering på sladdar• 

Dåligt underhållna verktyg, obefintlig säkerhetsutrustning, bristande säker-
hetsutbildning och få instruktörer anges som bidragande orsaker till den höga 
olycksstatistiken.54 Många byggnadsarbetare har tidigare arbetat med jordbruk 
eller gått i skolan och har därför ingen yrkeserfarenhet av att exempelvis reno-
vera hotell på höga byggnadsställningar. De byggnadsföretag som har 50 eller 
fler anställda arbetare måste dock erbjuda professionell arbetsträning. Denna 
bestämmelse följs dock inte alltid av arbetsgivarna.55

Bland de byggnadsarbetare SwedWatch har intervjuat är det ingen som har 
uppgett att de fått relevant säkerhetsutbildning. Många vittnar om fall från bygg-
nadsställningar, skador till följd av nedfallande föremål och olyckor vid arbete 
med elektriska sågar.

– Det är väldigt, väldigt vanligt med arbetsplatsolyckor här, berättar byggnadsar-
betaren Kyaw Thura Aung, som bygger nya bungalows åt ett hotell som används 
av Fritidsresor och Ving. 

– Oftast är det de yngre arbetarna som ramlar ned från byggnadsställningar och 
skadar sig, fortsätter han. De har liten erfarenhet, har sällan hunnit lära sig thai 
och förstår därför inte förmännens instruktioner. I stället är det upp till de mer 
erfarna byggnadsarbetarna att axla ansvaret att lära upp nybörjarna, förklarar 
Kyaw Thura Aung.

Thin Thin Aye, en burmesisk gästarbetare i Khao Lak, berättade för SwedWatch 
hur hon blev vittne till en dödsolycka vid ett annat hotellbygge. Olyckan inträf-
fade när en arbetare sågade av en träbit på andra våningen. En stor bit föll ner av 
misstag och en annan byggnadsarbetare som befann sig på marken omkom. 

– Jag såg blodet, jag mådde illa, så jag gick därifrån.

Arbetsgivaren tog kroppen till ett närliggande tempel. Men Thin Thin Aye vet 
inte om det blev någon polisutredning.

Hon berättar att arbetsgivaren efter olyckan försökte förbättra säkerheten genom 
att tala om för arbetarna att de måste vara försiktiga i samband med farliga 
arbetsmoment. Några andra åtgärder, som inköp av skyddshjälmar, vidtogs inte.

Ingen av de byggnadsarbetare SwedWatch intervjuade uppgav att de fick kom-

54 Caught Between Two Hells, sid. 70, Burmese Women´s Union (2007), http://www.

womenofburma.org/Report/Caught%20between%20two%20hells.pdf.

55 Tajgman, sid. 58.
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En byggnadsarbetare i Khao Lak berättar
May Win Myint har arbetat i Thailand i tio år. Hon var en av de tusentals burmeser som 

byggde upp och renoverade de hotellanläggningar i Khao Lak som förstördes i tsunamika-

tastrofen. Ett av hotellen bokar Fritidsresor i dag in svenska turister på.

Själv bor hon i ett plåtskjul tillsammans med andra migrantarbetare. Tak och väggar är av 

korrugerad plåt. I bästa fall finns en dörr av plywood. Det är torrt och dammigt i luften. 

Här lever May Win Myint tillsammans med sin man. Deras gemensamma dotter har dock 

fått flytta tillbaka till Burma där hon bor hos May Win Myints syster.

– Jag måste byta arbetsplats ofta och då är det svårt att ta hand om barn, förklarar hon.

Maken arbetar på ett bygge i Khao Lak-området. May Win Myint själv har varit arbetslös 

de senaste två månaderna och måste låna pengar av arbetsgivaren som hon brukar arbeta 

för. Hoppet står till ett möjligt byggarbete i Phuket. I så fall kan hon återigen börja skicka 

pengar till sin dotter.

Som de flesta andra betalade hon en smugglare när hon tog sig in i Thailand för tio år 

sedan. Motsvarande 920 kronor kostade det. Sedan dess har hon arbetat med att bygga 

hotell, bungalows, poolområden och tempel.

Hon pekar och ler igenkännande när hon får se ett foto på ett av de hotell som Fritidsresor 

bokar in svenska Khao Lak-besökare på.

– Där arbetade jag med att blanda betong samt polera väggar, golv och fönster, säger 

hon. 

Hon berättar att det tidigare var 100 personer som bodde i lägret och att de alla arbe-

tade på hotellbygget. May Win Myint tjänade cirka 28 kronor per dag. Tre till fyra kvällar 

i månaden arbetade hon övertid och tjänade då cirka 3,50 kronor utöver den ordinarie 

dagslönen. Vissa månader var löneutbetalningen tio dagar försenad.

– Då fick jag pengar av vänner. Men det blev till att äta sämre mat i några dagar, svålen på 

fläsket i stället för själva köttet, berättar hon.

May Win Myints arbetsgivare sa att lönepengarna från huvudentreprenören var försenade, 

men eftersom ingen av arbetarna kände till namnet på huvudentreprenören så hade de 

ingen möjlighet att klaga där.

Till skillnad från många andra gästarbetande byggjobbare arbetade May Win Myint fem 

till sex dagar i veckan, mot normala sex till sju dagar i veckan. Vissa perioder rådde det 

materialbrist på bygget, vilket innebar att hon inte kunde arbeta på en hel vecka och 

därmed förlorade viktiga lönedagar. Hennes månadslön blev låg under den perioden, cirka 

610 kronor.

– Det var tillräckligt för att äta och köpa andra förnödenheter, men sedan var lönen slut. 

Jag hade behövt tjäna cirka 1450 kronor per månad för att kunna skicka pengar till min 

dotter och lägga undan pengar till ett eget hus, säger hon med ett snett leende som indi-

kerar att den löneförhöjningen aldrig kommer att bli verklighet.

– Nu när enbart en av oss jobbar så får vi äta fiskpasta och ägg. Ibland hittar vi också 

grönsaker i skogen häromkring. Jag hoppas att jag får ett bättre betalt jobb i framtiden så 

att jag kan spara pengar och flytta tillbaka till min dotter.
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plett skyddsutrustning av sin arbetsgivare. Några få av dem hade i stället valt att 
köpa egen säkerhetsutrustning.

– Jag köpte hjälm, stövlar, byxor, för sammanlagt 55 kronor. Ibland går utrust-
ningen sönder och då måste man köpa ny. En ny hjälm kostar cirka 14 kronor, 
byxor cirka 12 kronor, berättade May Win Myint, en byggnadsarbetare som byggt 
hotell i Khao Lak som i dag används av Fritidsresor.

5.4.2 Arbetsgivare följer inte regler om sjukskrivning

Anställda i Thailand har rätt till 30 dagars betald sjukskrivning per år. Men få 
arbetsgivare tillämpar denna bestämmelse. En undersökning bland underleve-
rantörer i byggbranschen slog fast att 83 procent av arbetsgivarna i stället til-
lämpade principen ”ingen lön utan arbete” när de anställda var sjuka eller hade 
skadat sig.56

Papperslösa burmesiska gästarbetare i Thailand har sällan tillgång till subventio-
nerad sjukvård, sjukvårdsbesök utan löneavdrag och ekonomisk kompensation 
vid arbetsskador.57 Många gästarbetares familjer – både de familjemedlemmar 
som följt med till Thailand och de som är kvar i Burma – lever dessutom i en oer-
hört pressad ekonomisk situation med små marginaler att klara av både inkomst-
bortfall och höga sjukhusräkningar. Lösningen blir i många fall att inte söka vård 
över huvud taget. Därmed tar det ofta längre tid för dessa personer att bli friska 
och väntan på att komma tillbaka till arbetet och en stadig inkomst blir längre än 
nödvändigt.

Papperslösa burmeser vågar i många fall inte ens söka sjukvård eftersom de 
riskerar att bli stoppade av polisen på väg till sjukhuset och skickas tillbaka till 
Burma.58 

SwedWatchs intervjuer med burmesiska gästarbetare och thailändare inom 
turistbranschen indikerar att mestadels thailändsk personal har tillgång till 
betald sjukskrivning. 

5.4.3 Rätt till kompensation vid arbetsskador

De arbetare som råkar ut för svårare arbetsskador, eller invalidiseras i arbetet, 
har enligt thailändsk lagstiftning rätt till ekonomisk kompensation. Ersätt-
ningen betalas ut via Workmen´s Compensation Fund (WCF) som i sin tur står 
under överinseende av myndigheterna. Arbetsgivare måste regelbundet betala 
in pengar till WCF, vilket kan jämföras med en slags arbetsgivaravgift. Pengarna 
används sedan för att betalas ut i kompensation till arbetare i händelse av arbets-
skada.

56 Ibid., sid. 23

57 Caught Between Two Hells, sid. 70.

58 MSF assisting Burmese migrant workers in Thailand, 26 december 2007, Läkare utan 

gränser, http://www.msf.org.hk/public/contents/news?ha=&wc=0&hb=&hc=&revision%

5fid=23895&item%5fid=23859.
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Bestämmelsen gäller oavsett nationalitet. Ett avgörande undantag finns dock, 
och det handlar om arbetare som inte har ett pass, något de flesta gästarbetare 
från Burma saknar.59 Konsekvensen blir att gästarbetare från Burma oftast står 
utan ersättning om de skadas eller invalidiseras vid exempelvis hotellbyggen.

5.5. Utnyttjande av barnarbetare

5.5.1. 12-åring renoverade svenskhotell

Att anställa barn yngre än femton år är förbjudet, enligt thailändsk lagstiftning. 
Barn mellan femton och arton år får dock lov att arbeta om arbetsförhållanden 
är säkra. De har rätt till en timmes rast efter maximalt fyra timmars samman-
hängande arbete och ska inte jobba mellan tio på kvällen och sex på morgonen 
om arbetsgivaren inte beviljats tillstånd från thailändska myndigheter. Barn 
får inte heller arbeta övertid eller på helger och deras lön får inte betalas ut till 

59 De gästarbetare SwedWatch intervjuat vittnar om att det tar lång tid att skaffa ett pass i 

Burma om man inte har tillräckligt med pengar för att muta sig till ett.

Khao Lak, boendeläger för gästarbetare från Burma. Tank med smutsigt vatten från en 

 intilliggande bäck. Arbetsgivaren drar av 180 baht per månad (33 kronor) från arbetarnas lön för 

”dricksvattnet” och elektricitet.
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någon annan person än barnet.60 Arbetsgivaren måste dessutom rapportera 
anställningen till en arbetsinspektör och informera med en veckas varsel innan 
anställningen avslutas.61 Lagstiftningen är i linje med ILO-konvention 138 som 
förbjuder barnarbete under 15 år.62

Trots detta förekommer det att barn under 15 år arbetar på byggarbetsplatser i 
Thailand.63 SwedWatch har hittat tre fall där barn under 15 år eller unga arbetare 
mellan 15 och 18 år byggt eller renoverat hotell som används av Fritidsresor, Ving 
och Apollo.

Det första fallet handlar om 13-åriga San Aung som omnämnts tidigare i rappor-
ten. San Aung blev lurad på sin lön när han arbetade med att bygga ett hotell som 
i dag används av Fritidsresor. SwedWatch intervjuade San Aung om tiden vid 
hotellbygget.

Det andra fallet handlar om fem barn i åldern 12 till 14 år som alla arbetade med 
att bygga upp ett av de hotell i Khao Lak som förstördes i tsunamikatastrofen och 
i dag används av Fritidsresor. De tre äldsta barnen arbetade som byggnadsarbe-
tare medan tolvåringarna städade på bygget. Uppgifterna kommer från en bur-
mesisk gästarbetare som arbetade på samma bygge under lång tid. Hon uppgav 
för SwedWatch att de äldsta barnen tjänade cirka 18,50 kronor om dagen och 
att tolvåringarna troligen fick lika mycket betalt. Lönerna var lägre än minimini-
vån för perioden då bygget genomfördes. Hon säger vidare att det fanns gott om 
15- och 16-åringar på bygget som inte fick någon träning i farliga arbetsmoment 
dessutom fick de betala eventuell skyddsutrustning själva. De arbetade övertid 
vissa dagar. Det kan därför ifrågasättas starkt om ungdomarna på bygget arbe-
tade ”under säkra förhållanden”, i enlighet med gällande arbetslagstiftning.

Det tredje fallet rör uppgifter från en burmesisk byggnadsarbetare på Koh Samed 
som tidigare arbetat tillsammans med en 14-årig burmesisk pojke. De arbetade 
för det byggnadsföretag som renoverar hotell där Fritidsresor och Ving bokar in 
sina gäster. Byggnadsarbetaren berättade även att han vid tidpunkten för inter-
vjun med SwedWatch hade en 15-årig kollega i arbetslaget. 15-åringens lön var 
26,75 kronor vilket är under minimilön. Eftersom alla byggnadsarbetare på före-
taget arbetade från klockan åtta på morgonen till minst klockan nio på kvällen, 
bryter denne arbetsgivare också mot bestämmelsen att barn mellan 15 och 18 år 
inte ska arbeta övertid.

SwedWatch besökte även en pågående utbyggnad av ett hotell i Phuket som 

60 Rapport om konserverad tonfisk, sid. 10.

61 Tajgman, sid. 54-55.

62 Pearson, Elaine, The Mekong Challenge, Underpaid, Overworked and Overlooked: The 

realities of young migrant workers in Thailand, Volume One, sid. 7, http://www.ilo.

org/public/english/region/asro/bangkok/child/trafficking/downloads/underpaid-eng-

volume1.pdf. 

63 Caught Between Two Hells, sid. 42-43.
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används av Fritidsresor, Ving och Apollo. Vid SwedWatchs besök på arbetsplat-
sen var flera 15- och 16-åriga burmesiska gästarbetare i tjänst. Liksom de äldre 
byggnadsarbetarna arbetade de med att lyfta, flytta och frakta tungt byggnads-
material. De utförde även grävarbeten. En äldre arbetare berättade att tonåring-
arna tjänade cirka 31 kronor per dag, vilket är under miniminivå. Arbetarna på 
bygget uppgav att det förekommer skärskador på grund av olyckor med elsågar 
samt skallskador på grund av att byggnadsmaterial faller ner från huskonstruk-
tioner och träffar arbetare i huvudet. Många av arbetarna saknade skyddsut-
rustning, exempelvis hjälmar, och de som hade skyddsutrustning fick betala den 
själva. Denna arbetsmiljö kan inte på något sätt anses som säker, i enlighet med 
thailändsk lagstiftning.

5.6. Migrantkvinnors utsatta situation
Thailändsk arbetslagstiftning slår fast att gravida kvinnor inte behöver arbeta 
övertid eller på helger. De behöver heller inte lyfta eller bära på axlar eller huvud 
samt skjuta eller dra last som väger mer än 15 kg. Fast anställda kvinnor har rätt 
till 90 dagars föräldraledighet.

Inom byggnadsindustrin är det i princip enbart kvinnor med administrativa 
tjänster som har en fast anställning. Gästarbetare har inte fasta anställningar och 
därför inget skyddsnät att falla tillbaka på när barnet är nyfött.64

Många gästarbetande kvinnor som saknar arbetstillstånd har inte heller tillgång 
till subventionerad hälso- och sjukvård i Thailand, exempelvis mödra- och för-
lossningsvård. I bästa fall kan de få hjälp av en frivilligorganisation som erbjuder 
sig att täcka kostnaderna.

SwedWatch har intervjuat tre burmesiska gästarbetande kvinnor som arbetat 
på hotellbyggen i Khao Lak-området. En av dem på ett hotell som används av 
Fritidsresor.

Två av kvinnorna hade nyfödda barn och den tredje födde sin dotter för åtta år 
sedan. Alla tre vittnade om den ekonomiska påfrestning det innebar att få ytter-
ligare en familjemedlem samtidigt som en inkomst uteblir när mamman inte kan 
arbeta månaderna efter födseln.

May Win Myint, som omnämnts tidigare i rapporten, har arbetat tio år som bygg-
nadsarbetare i Thailand. En stor del av den tiden har hon byggt hotellanlägg-
ningar i Khao Lak-området. För åtta år sen födde hon en dotter i Thailand.

– När jag födde min dotter saknade jag arbetstillstånd och sjukvårdsförsäkring, 
så sjukhuset ville ha cirka 1 850 kronor i betalning. Jag hade bara cirka 920 
kronor att betala med, men de krävde att jag skulle betala återstoden. Därför 
rymde jag från sjukhuset när jag fött min dotter, berättar May Win Myint. Hon 
tog en buss från sjukhuset till lägret hon bodde i. 

64 Tajgman, sid. 50.
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– Min man tjänade endast cirka 24 kronor om dan, så det blev till att dra in på 
maten tills jag kunde börja arbeta igen. 

Thin Thin Aye födde sin son för fem månader sen. Hon bor tillsammas med sin 
man Than Nyein i ett trångt plåtskjul i ett boendeläger för gästarbetare. Tidigare 
arbetade hon med att bygga hotellanläggningar i Khao Lak-området, men efter 
födseln är det Than Nyein som försörjer familjen. Thin Thin Aye anser att det 
är knapert att leva på en lön. Därför har hon redan börjat planera för att skicka 
tillbaka sonen till sin mamma som bor kvar i Burma.

– Jag vill inte lämna min son, men jag måste eftersom jag inte kommer ha råd 
att låta honom växa upp i Thailand. Det känns okej att min mamma tar hand om 
honom, men om jag haft ett annat val så hade jag velat att han bodde med mig.

En annan anledning till att burmesiska gästarbetare skickar tillbaka sina barn är 
att de ska få möjlighet att gå i skolan. I teorin har de rätt att gå i thailändsk skola 
men i realiteten diskrimineras de av både lärare och andra elever på grund av sin 
etniska tillhörighet, berättar en medarbetare för Grassroots Human Rights Edu-
cation, en organisation som hjälper gästarbetande burmeser i Khao Lak.

Thin Thin Aye befarar att det kommer gå långa perioder mellan tillfällena då hon 
kommer hälsa på sin son.

– Det beror på hur snabbt jag kan tjäna ihop pengar för att åka och hälsa på 
honom. Just nu räcker pengarna enbart till mat, så vi har inte möjlighet att spara 
någonting.

5.6.1. Stigande matpriser – utsatta barnfamiljer

Två andra burmesiska gästarbetare inom byggsektorn i Khao Lak, Khin Moe Aye 
och Htay Kywe, vittnade också om att en stor del av deras inkomst går till mat. 
Andelen har blivit än högre efter att de fick sitt andra barn i början av sommaren 
2008. Sedan dess är Khin Moe Aye hemma med de två sönerna. Htay Kywe är 
arbetsledare på ett bygge i Khao Lak. Han tjänar cirka 48 kronor per dag, cirka 
28 kronor går till mat. 

Matpriserna steg under 2008. Htay Kywe exemplifierar med att en 50-kilos ris-
säck, som kostade cirka 130 kronor i början av 2008, i juli hade stigit till över 180 
kronor. Under samma period fördubblades priserna på fläsk.

– Min lön har dessvärre inte stigit i samma utsträckning, konstaterar han.

Htay Kywe sökte nyligen ett nytt, mer välbetalt, arbete på en turistanläggning i 
Khao Lak-området.

– Jag var på jobbintervju, men när de fick reda på att jag hade fru och nyfött 
barn, sade rekryteraren att det skulle bli svårt att anställa mig.
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Ingen av dem har ett arbetstillstånd och det, i kombination med det nyfödda 
barnet, gav rekryteraren kalla fötter, tror Htay Kywe.

5.7. Hinder för fackligt engagemang
Arbetsgivarnas inställning och arbetslagstiftningen avspeglar sig i att Thailand 
inte har ratificerat ILO-konvention 87, om föreningsfriheten och organisa-
tionsrätten, och ILO-konvention 98, om organisationsrätten och den kollektiva 
förhandlingsrätten.65 Thailändsk lagstiftning tillåter arbetare att bilda fackfören-
ingar om det finns stöd från minst tio anställda.66 Graden av facklig organisering 
i landet är dock låg. En undersökning från 1998 visade att enbart 2,9 procent av 
de anställda inom den privata sektorn var medlemmar i facket. Inom byggsek-
torn finns det inte ens något större fackförbund.67

Gästarbetare får inte starta fackföreningar. Däremot har de rätt att bli medlem-
mar i fackföreningar, men de får inte inneha några officiella poster. I praktiken är 
dock gästarbetare – framförallt de papperslösa – ytterst sällan medlemmar i en 
fackförening.68

 Ingen av de burmesiska byggnads- eller hotellarbetare som SwedWatch intervju-
ade var medlem i något fackförbund. Detta bekräftas av de intervjuer som Swed-
Watch gjort med lokala organisationer i Thailand och som angav att de aldrig 
hört om en gästarbetare som anslutit sig till någon fackförening.69 

Eftersom gästarbetare ofta saknar tillgång till sociala och ekonomiska skyddsnät 
är majoriteten av dem oerhört rädda för att framstå som ifrågasättande gentemot 
arbetsgivaren eftersom de då kan bli uppsagda utan förvarning.

– Alla burmeser tänker först och främst på att skaffa ett arbete. Därför frågar 
ingen om hur många timmar man måste arbeta, berättade Hla Myo Naung, en 
gästarbetare som arbetat över tio år i Thailand inom bland annat turistindustrin.

May Win Myint, en burmesisk byggarbetare i Khao Lak, är en av de få gästarbe-
tare SwedWatch intervjuat som försökt ställa krav på arbetsgivaren, men utan 
större framgång.

– Ofta är det bråk om lönen, ibland försöker vi diskutera med arbetsgivaren, men 
diskussionerna leder sällan till några förbättringar. Arbetsgivarna är alltid thai 

65 Ibid, sid. 7.

66 Tajgman, sid. 61.

67 Ibid., sid. 63.

68 Pearson, Elaine, The Mekong Challenge, Underpaid, Overworked and Overlooked: The 

realities of young migrant workers in Thailand, Volume One, sid. 57-58.

69 Intervjuer med Sompong Sakaew, föreståndare för ”The Labour Rights Promotion 

Network” och Htoo Chit som grundat Foundation for Education and Development, den 

enda registrerade burmesiska frivilligorganisation 081014.
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Bygger hotell – incheckad i plåtskjul 
Burmesiska gästarbetare inom byggsektorn i Thailand bor ofta i mindre kåkstäder med 

små, låga plåtskjul. Gästarbetarna bygger själva upp lägren av material som arbetsgivaren 

tillhandahåller, men arbetarna äger inte sitt boende och är oftast tvungna att flytta om de 

byter arbetsgivare. Ibland ligger kåkstäderna intill en byggarbetsplats eller ett turistrom-

råde och ibland i utkanten av ett samhälle. I vissa fall är de avgränsade med plank eller 

stängsel för att markera skiljelinjen gentemot det kringliggande thailändska samhällslivet.

May Win Myint hukar vant huvudet när hon kliver in i det plåtskjul genom den låga dörr-

öppningen. Lite ljus sipprar in och när ögonen vant sig vid dunklet skymtar ett helt hem 

fram på de dryga tio kvadratmetrarna. Här sover May Win Myint och hennes man. När 

det är middagsdags kommer dessutom tre släktingar för att äta. Själva “köket” består av 

en tunn plywoodskiva som är upphängd längs med ena långväggen.

May Win Myint visar mattorna som de rullar ut över plywoodgolvet när det är dags att 

sova.

– Det vore så klart bättre med en säng, men som byggarbetare får man nöja sig med det 

här, säger hon och tittar på plastmattan.

Rent vatten är en bristvara i lägret. De boende leder regnvatten ner i hinkar från de kor-

rugerade plåttaken. Men det regnar oregelbundet vilket gör att arbetarna även måste 

använda det smutsiga vattnet i den vattentank som finns i lägret. Arbetsgivaren har dragit 

en vattenledning till tanken från en intilliggande bäck. May Win Myint visar tanken. Vatt-

net är grumligt brungult. Hon berättar att de boende i lägret kokar vattnet och smaksätter 

det med teblad för att det ska bli drickbart. Trots att vattnet är i det närmaste odrickbart 

tar arbetsgivaren betalt för det. Kostnaden för vatten och el är cirka 33 kronor i månaden 

och dras på arbetarnas löner. Den som inte har arbetstillstånd får betala ytterligare 92 

kronor per månad till polisen. Just nu är det ont om arbete och räkningarna läggs därför 

på hög.

– Min bror som bor här har lurats på sin lön och nu vill han åka tillbaka till Burma, men 

han har inga pengar så han kan inte betala sina skulder och därför heller inte åka tillbaka.

May Win Myint har arbetstillstånd och kan därför gå utanför lägret om hon vill, men de 

som inte har arbetstillstånd är rädda för polisen och vågar sig sällan utanför lägret.

Hon berättar om hotellet som hon var med om att bygga upp efter tsunamikatastrofen. 

När de var klara med bygget och städningen var avslutad fick de inte gå in och se slutre-

sultatet av sitt arbete.

– Men när jag putsade fönstren på utsidan fick jag en glimt av hur det skulle komma att 

se ut eftersom en del möbler redan hade placerats ut. Om jag hade pengar så skulle jag 

så klart också vilja bo så, men jag har inte de pengarna så jag får bo så här, säger hon och 

slår ut med händerna över sina tio kvadratmeter.
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och då måste man säga ”okej, okej” till allt eftersom de skvallrar för polisen om 
man inte gör som de säger, konstaterar May Win Myint.

5.7.1. Svenskhotell gör sig av med fackmedlemmar

Thailändare som arbetar inom turistbranschen har i praktiken helt andra möjlig-
heter än gästarbetare att organisera sig fackligt. I Phuket har sju fackklubbar på 
större hotell gått samman i en federation, Phuket Federation of Hotel and Service 
Labour (Fackfederationen).70

Hotell med utländska ägare är generellt sett bättre än thailändska hotellägare på 
att respektera den thailändska arbetslagstiftningen, vad gäller arbetstider och 
lönenivåer, hävdar Vijit Dasantad, ordförande i Fackfederationen. Han berättar 
också att hotell med utländska ägare i större utsträckning låter hela serviceavgif-
ten på gästernas notor komma personalen till del, medan thailändare som äger 
hotell ibland själva plockar åt sig 30 till 50 procent av serviceavgifterna.

– Utländska ägare följer arbetslagstiftningen eftersom de inte vill få problem med 
thailändska myndigheter. Thailändare som äger mindre och medelstora hotell 
är däremot mer benägna att motarbeta de anställda som engagerar sig i facket, 
säger Vijit Dasantad.

De olika fackklubbarna inom fackfederationen tar om nödvändigt strid för sina 
arbetsvillkor. Vijit nämner ett fall från 2007. Ledningen för en utländsk hotell-
kedja i Patong Beach71 planerade att dra in den årliga lönebonusen för personalen 
utan att först förhandla med fackklubben på hotellet. De anställda valde då att 
sittstrejka i hotellobbyn varpå ledningen snabbt beslutade att betala ut årsbonu-
sen som planerat.

Ett annat hotell som motarbetat medarbetare som engagerat sig fackligt är ett 
hotell som används av Fritidsresor, Ving och Apollo. Vijit Dasantad hävdar att 
hotelledningen konsekvent försöker sparka de anställda på hotellet som engage-
rar sig i fackligt arbete. Även i detta fall har fackfederationen demonstrerat för att 
ledningen för hotellet ska respektera de anställdas fackliga verksamhet.

Andra hotell har de senaste åren börjat ta till mer subtila åtgärder för att minska 
antalet fackanslutna. Hotelledningen på ett hotell i Phuket, som används av 
Fritidsresor, Ving och Apollo, har satt i system att förkorta anställningperioden 
i nyanställdas kontrakt, uppger två fackligt engagerade anställda på hotellet.72 
Tidigare anställdes hotellarbetarna – efter en initial prövoperiod – på tillsvidare-
kontrakt. Nu är det ett- eller tvåårskontrakt som gäller, uppger hotellarbetarna. 
De arbetare som går med i facket under den perioden får ytterst sällan förlängt 
kontrakt. I stället sägs han eller hon upp vid anställningstidens slut. Ledningen 

70 Klubbarna inom federationen har totalt cirka 1 600 hotellanställda som medlemmar, 

ungefär 100 av dem är fackligt aktiva.

71 Hotellet används inte av Fritidsresor, Ving eller Apollo

72 Medlemmar i fackklubben Phuket Island Union.



En exkluderande resa – En granskning av turismens effekter i Thailand och Brasilien 35

hävdar att den anställde på något sätt misskött sitt arbete. Den som däremot inte 
gått med i facket, får nästan alltid uteslutande förlängd anställning, berättar de 
två fackmedlemmarna för SwedWatch.

– Det är en medveten strategi för att stoppa den fackliga verksamheten, förklarar 
en av dem. Ingen säger det rakt ut, men vi förstår ändå.

Han säger också att det är svårt att få gehör hos ledningen för fackliga krav.

– Det är sällan som ledningen lyssnar. Vi måste samla in namnunderskrifter från 
halva personalstyrkan, först då får vi till ett möte med dem.

Företagets VD säger till SwedWatch att det inte vill kommentera uppgifterna på 
grund av att diskussionerna med facket ska vara konfidentiella. Han anser dock 
att de har en bra relation med facket.73

Vijit Dasantad uppskattar att 100 till 200 hotellanställda sägs upp på felaktiga 
grunder varje år i Phuket. Fackfederationen ger varje år ungefär tio procent av 
dessa anställda rådgivning i hur de ska utkräva ekonomisk ersättning av arbetsgi-
varen eller praktisk hjälp med att bestrida uppsägningen på juridisk väg.

– Många uppsagda litar mer på oss än på de myndigheter som arbetar med 
arbetsrättsliga frågor, förklarar Vijit Dasantad.

Han tillägger att de gärna skulle vilja hjälpa alla men att de inte har råd då fack-
federationens intäkter är begränsade till enbart cirka 550 kronor per månad i 
medlemsavgifter.

Ett företag som driver sex hotell på Koh Samed, varav fyra används av Fritidsre-
sor och Ving, är ett av de företag som är skeptiska till fackligt engagerad per-
sonal. Sriprai Khamburee, administratör på företaget berättar för SwedWatch 
att hon inte känner till någon i personalstyrkan på företagets fem hotell som är 
fackligt engagerad.

– De är inte intresserade av att vara medlemmar i facket eller engagerade i fack-
ligt arbete, förklarar hon.

Om någon i personalen vill engagera sig fackligt så skulle det föregås av ett möte i 
företagets ledningsgrupp.

– Vid det mötet skulle vi bestämma oss för vilken policy som är tillämplig, men vi 
har aldrig haft ett sådant fall.

Sriprai Khamburee förklarar att hon inte ställer sig helt avvisande till all facklig 
verksamhet.

73 Erik Olsson telefonsamtal med hotellets VD, 2008-10-22.
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– Det beror på vilket fackförbund vi pratar om. En del kan vara bra, några är 
dåliga. Om det handlar om bra fackföreningar skulle vi inte tycka det var fel.

Hon berättar att det aldrig förekommer kollektiva löneförhandlingar inom företa-
get. Den anställde själv har enbart möjlighet att framföra löneanspråk innan han 
eller hon blivit anställd. När det är dags för lönerevision utvärderas varje anställd 
utifrån sin arbetsprestation och hur han eller hon utvecklat sina yrkeskunskaper. 
Det är sedan ledningsgruppen som beslutar om en eventuell löneförhöjning. I 
bedömningen väger de dessutom in det ekonomiska resultatet för det hotell som 
den anställde i fråga arbetar på.

– Vi betalar dock aldrig mindre än vad vi har kommit överens om med den 
anställde. De som inte är nöjda med sin lön brukar sluta. Det gäller även om de 
inte tycker om arbetsuppgifterna, säger Sriprai Khamburee.

5.8. Sexturismen: en storindustri i Thailand
Den thailändska sexturismen tros ha fötts i samband med Vietnamkriget. Thai-

Phuket, Vijit Dasantad, ordförande i Phuket Federation of Hotel and Service Labour, vittnar om att 

fackklubbar på hotell i Phuket motarbetas av ledningarna för hotellen.
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land och USA slöt 1967 ett avtal som innebar att stridströtta soldater och de 
tiotusentals soldater som var stationerade i Thailand tilläts ”koppla av” i Bangkok 
och Pattaya.

Det finns omkring 300 000 prostituerade i Thailand, varav 20 procent uppskat-
tas vara barn, enligt en rapport från svenska utrikesdepartemnetet. Merparten av 
prostitutionen riktar sig mot inhemska kunder, även om sexturismen bidrar till 
att upprätthålla de höga siffrorna.74

Thailand tros vara ett av världens mest populära resmål för sexturister. En 
undersökning från 1990-talet uppskattade att en halv miljon utländska turister 
besöker prostituerade i landet varje år. Det placerar Thailand på fjärdeplats i 
rankningen över vilka länder i världen som är populärast bland sexturister.

Den thailändska lagen förbjuder människohandel, men Thailand är fortfarande 
ett nav för människohandeln i regionen. Under de senaste åren har den inhem-
ska människohandeln minskat, medan allt fler prostituerade smugglas till Thai-
land från främst Burma, Kina, Laos och Kambodja. Offren för människohandeln 
lever under svåra förhållanden, ofta utan möjlighet att återvända till sina hem-
länder. Även om sexuellt utnyttjande är ett vanligt syfte med människohandel 
är den viktigaste anledningen arbetsrelaterad. Många av offren hamnar under 
slavliknande förhållanden helt utan skydd. 75

Många yngre kvinnor lämnar de fattiga provinserna i norra och nordöstra Thai-
land för att sälja sex i Bangkok och i turistområden runt om i landet. Intäkterna 
skickar de hem till sina familjer, pengar som ofta utgör ett avgörande tillskott 
till hushållskassan. En uppskattning från slutet av 1990-talet angav summan till 
motsvarande nära 1,9 miljarder kronor.76

Lagstiftningen i Thailand förbjuder prostitution,77 men många turister som besö-
ker sexstråken Soi Cowboy, Nana eller Patpong i Bangkok, Bangla Road i Phuket 
alternativt Pattaya inser att lagtexten inte tillämpas i verkligheten. Prostitution 
understöds ofta av kriminella gäng och, i vissa fall, av poliser och lokala myndig-
hetspersoner, som har ett ekonomiskt intresse i sexindustrin.78

5.8.1. Svenskhotell tjänar extra på prostitution

För att få en bättre bild av hur de hotell som används av Fritidsresor, Ving och 
Apollo i Phuket hanterar situationer där gäster vill ta med sig prostituerade på 

74 Mänskliga rättigheter i Thailand, svenska UD 2007

75 Ibid.

76 International Child Sex Tourism, sid. 21, The Protection Project (2007), http://www.

kmk-studio.com/JHU/JHU_Report.pdf, sid 155.

77 PREVENTION AND SUPPRESSION OF PROSTITUTION ACT B.E. 2539 (1996), 

dated 14 October 1996, ILO, Natlex, http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/

WEBTEXT/46403/65063/E96THA01.htm. 

78 Mänskliga rättigheter i Thailand, svenska UD 2007
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hotellrummet gjorde SwedWatch en rundfrågning. Sex hotell i Kata, Karon och 
Patong Beach valdes ut. Utfrågningen gick till så att en man med västerländskt 
ursprung spelade potentiell gäst genom att fråga efter aktuella rumspriser. Däref-
ter frågade ”gästen” om det var okej att ta med ”a girl” från Bangla Road/Patong 
Beach.

Rundfrågningen är inte statistiskt vederhäftig men indikerar att det är fritt fram 
att ta med prostituerade på hotell som används av Fritidsresor, Ving och Apollo, 
i vissa fall mot extra betalning. Alla receptionister greppade snabbt vilken typ av 
tjänst som efterfrågades.

Trots att det var uppenbart för receptionisterna att den ensamme manlige gästen 
hade för avsikt att ta med sig prostituerade till rummet upplyste ingen i persona-
len gästen om att thailändsk lagstiftning förbjuder prostitution. I stället föreslogs 
pragmatiska lösningar som att den ensamme manlige turisten redan från början 
skulle checka in som två personer, alternativt betala en extrasumma per natt/
tjej han tog med sig.79 Patchareeboon Sakulpitakphon, på Ecpat International i 
Bangkok, menar att hotellreceptionister bryter mot lagen när de medvetet låter 
sexsäljare, oavsett ålder, följa med sexköpare in på hotel.

Dessutom antydde endast en av receptionisterna att de avsåg att kontrollera id-
kortet på de prostituerade som följde med upp på rummet, vilket Patchareeboon 
Sakulpitakphon menar är en viktig metod för att försöka stoppa barnsexturism.

– Receptionisterna ska påpeka att tjejerna måste visa id-kort på att de är över 18 
år. Om inget id-kort kan visas upp ska de heller inte få följa med in på hotellet, 
säger Patchareeboon Sakulpitakphon till SwedWatch.

5.8.2. Barnsexturism i Thailand

Med ett ökat fokus från thailändska myndigheter och ett ökat välstånd i landet 
tycks barnsexturismen i landet vara på tillbakagång. Genom införandet av lag-
stiftning 1996 och omfattande uppföljning av denna börjar situationen förbätt-
ras.80 

Barnsexturismen i Thailand karakteriseras för närvarande av utländska män 
som söker sex med en ung flicka/pojke oberoende om denne är under eller över 
18 år, så kallade tillfällighetsförövare. Den grupp av sexturister som uteslutande 
är intresserade av mindre barn, så kallade preferensförövarna, söker sig numer 

79 I boken Välkommen till Paradiset (Atlas 2008), sid. 179-180, skriver författaren Jennie 

Dielemans om hotellet Phuket Ocean Resort (används av Ving) som tar 500 baht betalt 

när en sexköpare vill ta med sig en prosituterad, kallas i vissa fall för ”joiner”, på rummet.

80 The John Hopkins University, P.H. Nitze School of Advanced Studies, The Protection 

Project, International Child Sex Tourism, Scope of the problem and comperative 

casestudies, January 2007, sid 158.
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i högre utsträckning till mindre bevakade länder som till exempel Kambodja. Till-
fällighetsförövarna är dock betydligt fler till antalet än preferensförövarna.81

Patchareeboon Sakulpitakphon på Ecpat International i Bangkok berättar vid 
SwedWatchs besök att Pattaya är den stora magneten för barnsexturister (Fri-
tidsresor, Ving och Apollo har inte resor dit) och vissa områden i Bangkok samt 
Patong Beach i Phuket. Hon säger vidare att:

– Thailand har en lång väg att gå när det gäller att stävja barnsexturism helt 
eftersom anställda i ledande positioner på hotell i Thailand fortfarande rättfär-
digar barnsexturism med att barn och tonåringar behöver pengarna. Ofta är det 
svårt att få barnen att vittna då de är mutade av förövaren och Turistdepartement 
inte är samarbetsvillig när det gäller att utforma kampanjer mot barnsexturism. 
De vill inte riskera att skrämma bort sexturisterna, tror hon.

Hon nämner att enbart 15 av 30 hotell i Accorkedjan i Thailand har skrivit på 
ECPAT:s kod mot barnprostitution. 

– Det finns många hotell i Thailand som inte skrivit på koden, men jag vill inte 
namnge dem. De är oroade över de legala följderna om det skulle uppmärksam-
mas att barnsexturism förekom på deras hotell. Inga hotell på Koh Samed har 
skrivit på koden. De flesta som inte skrivit under är hotell som ägs av thailändare.

De svenska researrangörerna anger dock att samtliga hotell de anlitar har skrivit 
under en klausul om ECPAT:s samarbete som ingår i kontrakten. 

5.8.3. Riktlinjer för att stävja barnsexturism når inte  

alltid hotellanställda

SwedWatch frågade fem anställda på hotell i Thailand, som används av Fritidsre-
sor, Ving och Apollo, om hur de skulle agera vid misstanke att en gäst utnyttjade 
barn sexuellt på hotellet. Svaren sammanfattas här:

Sriprai Khamburee, administratör på ett företag som driver sex hotell på Koh 
Samed varav fyra används av Fritidsresor och Ving, säger att man inte har pro-
blem med detta på sina hotell. Skulle man misstänka att det förekom skulle detta 
rapporteras till polisen.

– Vi har tränat vår personal, tillägger hon.

På frågan hur företaget utbildar sin personal för att minska risken att barn 
utnyttjas sexuellt på deras hotell så svarar Sriprai Khamburee att det handlar om 
”sunt förnuft”. 

– En manlig gäst som vill ta med kvinnligt ”sällskap” på rummet får betala cirka 

81 ECPAT Sverige, www.ecpat.se
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370 kronor till 550 kronor extra per natt. Men vi gillar inte det. Det är bättre om 
de åker till Pattaya eller någon annanstans.

När SwedWatch intervjuar en städerska på ett av företagets hotell berättar hon 
att hon skulle rapportera till sina överordnade om hon misstänkte att någon av 
gästerna utnyttjar barn sexuellt på hotellen där hon arbetar. Hon berättar vidare 
att hon aldrig misstänkt detta men att hon å andra sidan sett västerländska män 
ta med sig tjejer på rummet som kan ha varit under 18 år. 

Hon har inte fått någon information från ledningen om hur hon ska agera vid 
misstanke om barnsexturism på hotellet. Det finns heller ingen information på 
hotellrummen riktad till gästerna om detta.

Hennes svar indikerar att personalen brister i kunskaper om barnsexturism samt 
att det saknas bra rutiner för detta arbete.

En bartender på ett hotell i Phuket som används av Fritidsresor, Ving och Apollo, 
berättar att hela hotellpersonalen i juni tränades i hur de ska upptäcka och agera 
vid misstankar om barnsexturism. En utbildare visade bildexempel på hur perso-
nalen bör agera i olika situationer. 

– Vi har också en checklista som syftar till att stävja barnsexturism på företagets 
hotell.

SwedWatch har också talat med en anställd på ett hotell i Koh Samui som 
används av Apollo. Hon berättar att hon skulle rapportera till polisen vid even-
tuell misstanke om att en gäst utnyttjade barn sexuellt. Hon vet inte om hotellet 
har någon policy eller checklista som syftar till att stävja barnsexturism på hotel-
let och personalen har inte tränats i att upptäcka och agera vid misstankar om 
barnsexturism.

5.9. Marktvister
Kustnära mark i Thailand har de senaste åren stigit kraftigt i värde på grund av 
en stark efterfrågan från den växande turistindustrin. Utvecklingen har dock ofta 
en baksida eftersom företag i vissa fall använt utpressning och hot för att driva 
bort invånare som bor på attraktiva platser med exploateringspotential. Enligt 
lokalinvånare och organisationer förekommer det att företag mutar lokala myn-
digheter att utfärda tillstånd som ger företagen äganderätt till kustnära markom-
råden, trots att invånarna bott där i decennier.

I Thailand förekommer det att invånare saknar tillstånd som styrker deras rätt 
att bo på ett landområde, trots att de i vissa fall bott där i flera generationer. 
Enligt thailändsk lagstiftning kan den som bott på statlig mark i mer än tio år 
dock få tillstånd att bo kvar där. Personen ifråga måste då kunna bevisa att han 
eller hon är beroende av marken för att kunna försörja sig, exempelvis om den 
används till kycklinguppfödning, en kokosnötsplantage eller andra verksamheter. 
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Så lyder teorin. I verkliga livet krävs det ofta att man mutar tjänstemän vid den 
lokala landmyndigheten  för att få ett intyg utfärdat.

Företag som vill komma åt attraktiv kustnära mark, för att bygga upp exempelvis 
hamn- eller turistanläggningar, har i vissa fall också mutat tjänstemän på lokala 
landmyndigheter att utfärda ägandetillstånd och har på så sätt kunnat hävda 
rätten till ett markområde, trots att det redan bor människor där sedan länge.82 
Denna utveckling tog ytterligare fart efter tsunamikatastrofen i december 2004.

Den materiella förödelsen var enorm. Enbart i provinsen Phang-Nga, där Khao 

82  Intervju med Anchalee Phonkling, konsult på organisationen Action Aid Thailand, 

Thailand.

Invånare från byn Ban Tap Tawan, norr om Khao Lak, demonstrerar utanför domstolen i Takua Pa. 

De tillhör den etniska minoritetsgruppen Moklen och står anklagade för att ockupera en bit land 

som de bott på i över 100 år. Invånarna berättar att det planeras en golfanläggning för turister 

längs viken där de i dag lägger till med sina fiskebåtar och har sina hus.

- Det största problemet efter tsunamin har varit landbråket, vi oroar oss varje kväll för var våra 

barn och barnbarn ska bo någonstans i framtiden, berättade en av byrepresentanterna för Swed-

Watch.

För att klara av kostnaderna i samband med rättegången har flera av dem tvingats överge det 

traditionella fisket och i stället ta jobb på hotell.

- Det bästa är att vi blivit sammansvetsade då vi slagits för en gemensam sak, rätten till vårt land.
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Lak ligger, förstördes över 1 409 bostäder, enligt lokala thailändska myndig-
heter.83 Dessa hus var för många det enda ”beviset” på att de verkligen bott på 
samma mark under en längre tid. Eventuella intyg som garanterade ägarskapet 
fördes också i många fall bort av vattenmassorna.84

Organisationen Andaman Community Rights and Legal Aid Center, uppgav i 
december 2007 att 412 bybor i 23 tsunamidrabbade byar på grund av landkon-
flikter fortfarande inte hade möjlighet att flytta tillbaka till den mark de bott på 
innan tsunamin förstörde deras hus. De flesta fallen rör mark i attraktiva områ-
den med höga markpriser, såsom Phuket, ön Koh Phi Phi i Krabi och i Khao Lak-
området i i Phang Nga.

Landkonflikterna blev en så pass stor fråga i thailändsk inrikespolitik att dåva-
rande premiärministern Thaksin Shinawatra tillsatte en särskild kommitté för 
att lösa konflikterna. Även Thailands människorättskommission (The National 
Human Rights Commission – NHRC) tillsatte en utredning. Kommittén och 
NHRC rekommenderade landmyndigheterna att verifiera alla dokument som 
visar på markinnehav i tsunamiddrabbade områden. Detta eftersom äldre kartor 
och flygfotografier de facto visar att många tomter i själva verket är i allmän ägo. 
Preeda Kongpean som är medlem i kommittén menar att myndigheterna inte 
följt rekommendationen.

– De hävdar att de väntar på domstolsutlåtanden. Men domstolarna avgränsar 
fallen till tvisterna mellan landägare och byinvånare. Så det görs inga försök att 
bevisa om själva ägandebevisen äger laga kraft eller inte, berättade hon i en tid-
ningsintervju med Bangkok Post.

– Om inte frågan tas upp, kommer många bybor som levt på dessa tomter i 
decennier att tvingas flytta och mark i allmän ägo blir i stället privat egendom, 
tillade hon.85

Ett av de områden där tsunamikatastrofen initierade, eller gav nytt bränsle åt, 
ett flertal landkonflikter är samhällena strax norr om turistorten Khao Lak. Ett 
område som har potential att bli ”nästa Phuket”, med kilometer efter kilometer 
av relativt orörd sandstrand som löper parallellt med det turkosblå Andaman-
havet. Dessutom finns det planer på att bygga en flygplats på en ö intill kusten, 
vilket skulle locka charterturister som vill undvika den långa transfersträckan 
från flygplatsen i Phuket längre söderut. Flera turistanläggningar är redan under 
byggnation och efterfrågan på strandnära tomter har de senaste åren skjutit i 
höjden.

83  Rajah, Devid, Fighting to Keep their Land, Southeast Asian Press Alliance, odaterad, 

http://www.seapabkk.org/newdesign/fellowshipsdetail.php?No=442.

84 Intervju med Anchalee Phonkling, konsult på organisationen Action Aid Thailand, 

Thailand.

85 Kongrut, Anchalee, Big waves leave bitter legacy, Bangkok Post, 22 Dec 2007.
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– Alla reseföretag bör tänka på hur hotellen har förvärvat tomterna, helst innan 
byggnationen påbörjas, säger Suttipong Lyetip, koordinator på Andaman Com-
munity Rights and Legal Aid Center.



44 En exkluderande resa – En granskning av turismens effekter i Thailand och Brasilien

6. Turism i Brasilien  
– en inkluderande resa?

Brasilien har förutsättningar för att vara ett av turistnäringens tungviktsländer. 
Det kontinentstora landet har ett behagligt klimat, hundratals mil stränder och 
metropoler som Rio de Janeiro och São Paulo. Här finns också kända natur- och 
vildmarksområden och en arkitektoniskt världsunik huvudstad. Fotbollsfantaster 
får sitt vart de än åker, musikälskarna likaså. 

I Brasilien finns alltså något för i princip alla typer av turister, men i landets 
nordöstra del, där de båda orter som granskas i den här rapporten, Natal och 
Porto de Galinhas, är sol och bad den kanske viktigaste attraktionskraften. 

Trots landets diversifierade turisttillgångar visar statistiken att Brasilien i ett 
internationellt perspektiv fortfarande tar emot relativt få utländska turister. 
Antalet turister har ökat med 31,6 procent mellan 2002 och 2007 – från 3,8 
miljoner till 5 miljoner86 – men trots det hamnade Brasilien bara på en 42:a plats 
i FN-organet World Tourism Organizations (UNWTO) rankning över de länder 
som tar emot flest utländska turister.87 

Det finns ett antal faktorer som åtminstone delvis kan förklara Brasiliens förhål-
landevis blygsamma turistframgångar. Landets flitigt omskrivna och våldsamma 
kriminalitet skrämmer förmodligen en del trots att det sällan är turister som 
råkar ut för våldet. Språkbarriären (de flesta brasilianare talar bara portugisiska, 
få kan engelska) avskräcker säkert somliga. Vissa är tveksamma till att åka till 
ett land med utbredd fattigdom och en infrastruktur som, åtminstone på många 
håll, är klasser sämre än i ett genomsnittligt europeiskt land. De senaste två åren 
har landets valuta, realen, dessutom ökat rejält i värde gentemot de allra flesta 
valutor.

Bland de som 2007 valde att turista i Brasilien kom de största grupperna från i 
tur och ordning Argentina, USA, Portugal, Italien, Chile, Tyskland och Frankri-
ke.88 De svenska turisterna uppgick 2007 till knappt 40 000,89 en ökning med 48 
procent jämfört med de ungefär 27 000 som besökte landet 2003. 

86 World Tourism Barometer June 2004 vol 2, issue 2, respektive Anuário Estatístico 

Embratur, vol 35, 2008.

87 World Tourism Barometer June 2007, vol 2, issue 2. Sveriges turistsiffror nämns inte i 

jämförelsen eftersom Sverige valt att redovisa antalet utländska turister med en delvis 

annorlunda beräkningsmodell.

88 Anuário Estatístico Embratur, vol 35, 2008.

89 I den brasilianska statistiken, som tillhandahålls av turistmyndigheten EMBRATUR, 

kallas samtliga för turister. I praktiken ingår dock också affärsresenärer och andra som 

gör minst en övernattning i Brasilien. Med ”svenskar” avses personer som är permanent 

bosatta i Sverige, det vill säga även de uppskattningsvis 5 000 brasilianare som enligt 

Svenska ambassaden (hemsidan) i Brasilia bor i Sverige.
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Svensk charterturism till Brasilien introducerades vintersäsongen 1999/2000, 
med Natal som första destination. Det dröjde till vintersäsongen 2006/2007 
innan Natal fick konkurrens. Då introducerades två nya brasilianska stranddesti-
nationer i resekatalogerna: glamorösa Búzios utanför Rio de Janeiro och Porto de 
Galinhas som ligger nära storstaden Recife och mindre än 40 mil söder om Natal. 

6.1. Regeringen satsar på turism för utveckling
Brasiliens president Luis Inácio Lula da Silva, som tillträdde 2003, slog tidigt 
fast att turistnäringen skulle spela en nyckelroll i hans regerings ansträngningar 
för att få fart på den brasilianska ekonomin. I valkampanjerna 2002 och 2006 
lockade den före detta fackföreningsledaren Lula väljarna med nya arbetstillfäl-
len inom turistnäringen.

Ett första steg i satsningen på turismen tog Lula när han vid makttillträdet 
2003 bildade Brasiliens första turismdepartement. Departementet produce-
rade samma år en nationell handlingsplan för turismtillväxt, Plano Nacional de 
Turismo 2003-2007. Samtidigt ökade de offentliga investeringarna inom turist-
näringen. Resurserna för förbättringar och utbyggnad av turismrelaterad infra-
struktur ökade mellan 2002 och 2006 från dryga 70 miljoner kronor till ungefär 
2,5 miljarder kronor. De statliga bankerna fördubblade dessutom sina turismre-
laterade krediter mellan 2003 och 2006.90 

Resultatet av satsningen nådde sin hittillsvarande kulmen 2005, den brasilianska 
turismens absoluta rekordår då 5,4 miljoner utländska turister besökte Brasilien, 
en ökning med dryga 42 procent jämfört med 2002.

År 2006 tog turismen upp kampen med bilexporten om fjärdeplatsen på listan 
över de branscher som genererar mest utländsk valuta åt landet.91 

6.2. Lågavlönad arbetskraft utan sociala skyddsnät
Den brasilianska regeringens andra turistplan: Plano Nacional de Turismo 
2007-2010 har undertiteln: uma viagem de inclusão, vilket betyder ”en inklude-
rande resa”. Handlingsplanens fokus är att skapa arbets- och inkomsttillfällen. I 
planen talas det också om vikten av att utnyttja turismen för att nå FN:s millen-
niemål om att halvera den extrema fattigdomen och att garantera en miljömäs-
sigt hållbar utveckling.

År 2006 var strax över två miljoner brasilianare formellt anställda inom turistnä-
ringen, en ökning med 17,3 procent jämfört med 2002. I praktiken räknar man 
dock med att det verkliga antalet som arbetar inom turistnäringen är tre gånger 
så högt, det vill säga en bit över sex miljoner.92 

90 Plano Nacional de Turismo 2007–2010.

91 Ibid.

92 Ibid.
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I handlingsplanen för 2003-2007 refereras till studier som visat att två tredjede-
lar av de som jobbar med turism tillhör den stora informella arbetsmarknaden 
och alltså står utanför det statliga socialförsäkringssystemet. Till den här grup-
pen hör bland annat i princip alla ambulerande strandförsäljare.

En av den brasilianska regeringens viktigaste målsättningar med den senaste 
handlingsplanen är att fram till 2010 skapa 1,7 miljoner nya jobb inom turistnä-
ringen, men många av de arbeten som skapas är lågavlönade och säsongsbeto-
nade.

I nordöstra Brasilien tjänar det stora flertalet av de hotellanställda enbart den 
lagstadgade minimilönen93, på 415 reais, cirka 1 560 kronor i månaden, eller 
en liten aning mer, vilket inte räcker till en godtagbar levnadsstandard. Enligt 
forskningsinstitutet Dieese94, knutet till den brasilianska fackföreningsrörelsen, 

93 Minimilönen justeras årligen av det federala parlamentet och uppgår för närvarande till 

415 reais, ungefär 1 560 kronor, i månaden.

94 www.dieese.org.br 
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behöver en tvåbarnsfamilj ha en sammanlagd familjeinkomst på minst 2 072,70 
reais (8 145 kronor) i månaden för att täcka sina basbehov. 

Svenska ambassaden i Brasilien skriver i rapporten ”Stadsförnyelse och informell 
sektor95 att minimilönen i Brasilien är så låg att den i de flesta fall inte är tillräck-
lig för att klara överlevnaden för en person eller familj och att många därför har 
informella extraknäck vid sidan av sina anställningar. Ett annat sätt att dryga 
ut inkomsten är att jobba övertid mot en informell överenskommen lön på sitt 
vanliga formella arbete, enligt rapporten.

Säsongsanställda kan oftast räkna med pengar (en minimilön, oavsett vilken 
lön personen haft under sin anställning) från en slags arbetslöshetskassa under 
lågsäsongen, men den möjligheten saknar de uppskattningsvis två tredjedelar 
som arbetar inom turistnäringens informella sektor. Dessa arbetare arbetar utan 
formella kontrakt och saknar den arbetsbok som alla formellt anställda i Brasi-
lien har96 och som behövs för att få del av sociala skyddsnät och försäkringar. 

Jurema Dantas, expert på turismplanering vid Universidade Potiguar i Natal, 
uppskattar att 75–80 procent av alla som arbetar inom turistnäringen bara tjänar 
minimilön. 

– En del får även behålla dricksen, andra får ett tillägg svart, för att arbetsgiva-
ren ska slippa betala in mer sociala avgifter, arbetsgivaravgifter och liknande. Så 
fungerar det på väldigt många håll, säger hon.97 

Att arbetsgivaren betalar en mindre summa svart vid sidan av minimilönen 
bekräftas i några av de intervjuer SwedWatch har gjort med anställda och före 
detta anställda på de svenska charterbolagen Vings och Apollos samarbetshotell. 

– En av anledningarna till att jag blev uppsagd var att jag ville ha högre lön. Jag 
tjänade 650 reais i månaden, men på pappret fick jag bara en minimilön. Resten 
fick jag svart, under bordet. Lönen räckte inte för att täcka familjens basbehov 
säger Jaime, före detta chaufför på ett av Apollos samarbetshotell i Porto.

6.2.1. Låga löner på svenska charterbolags samarbetshotell

SwedWatch har intervjuat tre anställda på Vings samarbetshotell i Natal och åtta 
på Apollos samarbetshotell i Porto de Galinhas. Vi har också träffat tre hotell-

95 Stadsförnyelse och informell sektor, Klara Grenhagen, Sveriges ambassad i Brasila, juni 

2007.

96 Den brasilianska formella arbetsmarknaden omfattar alla arbetare med giltiga 

arbetsböcker, som heter Carteira de Trabalho. Boken är personlig och måste vara 

underskriven av arbetsgivaren/företaget, som i sin tur måste inneha giltig registrering 

(CNPJ). Att ha en arbetsbok ger fördelar, exempelvis 30 dagars betald semester/år, 

inskrivning i det sociala försäkringssystemet SUS, rätt till ekonomisk kompensation vid 

uppsägning utan giltig anledning och betald mamma-/pappa-ledighet. 

97 Intervju genomförd i maj 2008.
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chefer i Natal, vd:n för Porto de Galinhas hotellägarförening och försäljningsche-
ferna vid två av Apollos samarbetshotell på orten. Av intervjuerna framgick att 
många anställda arbetar enligt ett rullande schema: sex dagar i följd åtta timmar 
om dagen med en extra ledig dag i månaden. Den extra lediga dagen gör att 
veckoschemat ibland omfattar både lördag och söndag. 

Heltid i Brasilien är 44 timmar i veckan. Allt övertidsarbete liksom arbete på 
lördagar och söndagar ska ge övertidsersättning. Flera av de anställda som har 
intervjuats klagar på det rullande schemat och säger att de inte får någon över-
tidsersättning när de arbetar på lördagar och söndagar. 

Den låga lönen är också ett genomgående klagomål. Merparten av de anställda 
tjänar enbart minimilön plus mindre tillägg eller dricks.

– Jag tjänar en minimilön (415 reais) i månaden, och därför är det omöjligt för 
mig att flytta hemifrån. Jag vet inte hur hög lönen skulle behöva vara för att täcka 
alla nödvändiga utgifter, men den skulle i alla fall behöva vara bra mycket högre 
än en minimilön, säger Paula, som arbetar som städare på ett av Vings hotell i 
Natal.

Vad gäller lönetillägg och förmåner så varierar villkoren mellan hotellen. Vissa 
erbjuder sina anställda gratis lunch och arbetskläder medan andra arbetsgivare 
gör avdrag på lönen för dessa kostnader.

– När jag arbetade på hotellet betalades lönen alltid ut för sent. Hotellet gjorde 
löneavdrag för mat och för transporten till och från arbetet som de ordnade åt 
sina anställda, säger Sandra, före detta städerska på ett av Apollos samarbetsho-
tell i Porto de Galinhas.
 
Endast en av de intervjuade sa att hon planerade att vända sig till facket för att 
kräva sin rätt. Hotellet där hon arbetar som köksbiträde vill säga upp henne på 
grund av att hon har blivit gravid och vill inte betala ut det avgångsvederlag som 
en uppsagd har rätt till. 

I genomsnitt är sexton procent av alla löntagare i Brasilien fackföreningsanslutna 
men arbetsrättslagstiftningen är föråldrad.98 

Den brasilianska regeringen har inlett en process för att modernisera arbetslag-
stiftningen, som är från 1940-talet, med målet att anpassa den till internationell 
standard. Ett reformförslag har presenterats men sedan 2005 har processen gått 
i stå.99

Enligt brasiliansk lag får det bara finnas en facklig organisation för varje ekono-
miskt område eller yrkesgrupp. Alla anställda måste betala en särskild ”facklig 

98 Mänskliga rättigheter i Brasilien 2007, UD.

99 LO TCO biståndsnämnds hemsida fakta om Brasilien, artikel uppdaterad 2008.
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skatt” som motsvarar en dagslön. Staten fördelar sedan skatteintäkterna mellan 
fackföreningarna i proportion till antalet arbetare de företräder. 

6.3. Lite inkomster till lokalsamhället
De brasilianska orter där storskalig turism fått fäste, däribland Natal och Porto 
de Galinhas, lider av det som experter på hållbar turism kallar för leakage, det 
vill säga läckage. 

I delstaten Pernambucos utvecklingsplan slås fast att turismen har skapat arbets-
tillfällen men att ”få av de nya affärsverksamheter i turistnäringen som har till-
kommit ägs av eller på något sätt gynnar den fattiga befolkningen”.100

– På det stora hela är det de som äger hotellen och restaurangerna som är vin-
narna, och bland dem är det mycket få som kommer härifrån eftersom ingen har 
haft pengar att investera. De flesta som bor här får nöja sig med att tjäna små-
smulor på turismen, som hotellstädare eller servitörer, säger Amaro som äger en 
livsmedelsbutik i Socó, ett bostadsområde i utkanten av Porto de Galinhas. 

Amaro är stolt över Porto de Galinhas men anser att myndigheter och resear-
rangörer borde göra mer för att främja kontakterna mellan turister och lokalbe-
folkning och att detta borde ske på ett sätt som också gynnar lokalbefolkningen 
ekonomiskt.

Turistforskaren Jurema Dantas, vid Universidade Potiguar i Natal, tycker att 
man bör ställa högre krav på investerare och resebolag. Hon menar att man kan 
kräva att de tar ett socialt ansvar för de människor som bor i närheten och får sin 
verklighet fullständigt förändrad.

– Jag anser att det är fullt rimligt att kräva att investerarna bygger skolor och att 
minst hälften av de som anställs kommer från lokalsamhället och får värdefull 
yrkesträning, men det räcker inte. Investerarna borde se till att så stor andel av 
lokalbefolkningen som möjligt faktiskt blir anställda på lång sikt, och får möjlig-
het att växa med verksamheten, säger hon.

Forskaren anser också att de som bygger stora turistanläggningar i regionen 
bör tvingas hitta lokala lösningar inte bara för avfallshantering utan också för 
avloppssystem, vattenförsörjning och vattenrening. Jurema Dantas tycker inte 
att de charterbolag som arrangerar resor till Natal och andra platser i Rio Grande 
do Norte har visat någon strävan efter att bidra till hållbar turism. 

– De tar inget som helst ansvar för att turistnäringen här ska hitta rätt balans 
mellan tillväxt och hållbarhet. Jag kan förstå den inställningen eftersom det 
i slutändan är kommunens och delstatens ansvar att se till att turismen här 
utvecklas på ett hållbart sätt som gynnar oss som bor här, säger hon.

100 Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável para o Pólo Costa de 

Arrecifes – Pernambuco, s 7.
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Läckaget beror åtminstone delvis på att turismen, i synnerhet charterturismen, 
i de flesta fall är beroende av stora passagerarvolymer för att bli lönsam. Det blir 
smidigare och billigare att samla turisterna på ett mindre antal större semester-
anläggningar med stordriftsfördelar än att gynna småskaliga, lokala entreprenö-
rer. Dessa större hotell och resorts kräver så pass stora investeringar att det ofta 
bara är större internationella turistanläggningskedjor som har råd att bygga upp 
dem, vilken i sin tur innebär att betydande delar av vinsten går tillbaka till ett 
huvudkontor som brukar ligga i Europa. De större turistanläggningarna behöver 
också så stora och regelbundna leveranser av mat och dryck att de kvantiteter och 
den regelbundenhet som lokala odlare och fiskare kan erbjuda står sig slätt mot 
de större, specialiserade grossisterna i närmaste storstad. 

Den svenska researrangören Apollo har i Porto de Galinhas valt att samar-
beta främst med de stora aktörerna på orten. Tre av de nio samarbetshotell 
som Apollo listar i sin katalog är utlandsägda. Av 17 hotell i Vings katalog för 
2007/2008 har 13 utländska ägare. De större, dyrare hotellen har en begränsad 
inverkan på den lokala ekonomins dynamik eftersom de flesta av dem arbetar 
med leverantörer från Recife men bidrar till att skapa arbetstillfällen åt okvalifi-
cerad arbetskraft.101 Portos billigare hotell och pousadas102 är i regel bättre på att 
köpa lokalproducerade varor och tjänster.

Rio Grande do Nortes turistchef Fernando Fernandes säger att internationella 
reseoperatörer ombeds presentera en plan för resurshushållning och utbildning 
av lokalanställda. 

– Samtidigt går det inte att göra sig några illusioner: i en kapitalistisk värld fung-
erar det helt enkelt inte att kräva att utländska operatörer bara samarbetar med 
lokala konsulter, företag och leverantörer. Passar det inte här väljer de andra 
resmål, så är det bara, säger Fernando Fernandes. 

Han poängterar dock att myndigheternas första prioritet är att reseoperatörerna 
ska bidra till att skapa arbetstillfällen och att de betalar skatt i delstaten, vilket 
gynnar lokalsamhället.

6.4. Utbyggnad eller hållbar utveckling?
Turistforskaren Jurema Dantas menar att turismen i delstaten Rio Grande do 
Norte har utvecklats i en ohållbart snabb takt. Detta gäller Natal men i ännu 
högre grad en hel del mindre kommuner där befolkningen under delar av året 
mångdubblas.

– Utbyggnaden av infrastruktur har inte alls hängt med, men det har myndighe-
terna inte brytt sig om. Målet har hela tiden varit att locka hit fler och fler turis-

101 Tourism and sustainability in Brazil: The tourism value chain in Porto de Galinhas, 

Northeast Brazil. Oktober 2006, Bart Slob & Joseph Wilde, s 45.

102 Pousadas är mindre pensionatsliknande hotell som ofta är familjeägda.
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ter. De problem som uppstår har de i bästa fall försökt göra något åt i efterhand, 
ganska godtyckligt, säger Jurema Dantas.

Att den snabba utbyggnaden av vissa turistorter har orsakat problem bekräftas i 
både den nationella handlingsplanen för turism och i regionala analyser av turist-
näringen i delstaterna Pernambuco och Rio Grande do Norte där de två svenska 
charterresmålen Porto de Galinhas respektive Natal ligger.103 

Problemen gäller till exempel bristfällig infrastruktur och/eller rutiner för 
avloppssystem, dräneringsfaciliteter för regnvatten, sophämtning och sopsorte-
ring samt distribution och rening av det vatten som hushållen behöver. 

Enligt delstaten Pernambucos plan för turismens utveckling 2008–2020 fram-
går det att åtgärder för att råda bot på bristande system för avfall och avlopp har 
påbörjats, men situationen beskrivs fortfarande som ”prekär”och uppskattas 
förbli så åtminstone fram till 2015.104 

Både i Porto de Galinhas och i Natal har utbyggnaden av turistorterna gått 
snabbare än motsvarande utbyggnad av grundläggande infrastruktur. Utanför 
Porto de Galinhas centrala turiststråk är i princip inga gator asfalterade. När det 
regnar förvandlas de gropiga grusvägarna snabbt till gyttja. Adekvata system för 
vattenrening, avfallshantering, dränering och avloppsavrinning saknas till stor 
del fortfarande. Vattenkvaliteten i kranarna är dålig, och det händer att delar av 
Porto de Galinhas hushåll är utan vatten, enligt den regionala investeringsplanen 
PDITS från 2002.105 

Turistboomen har också lett till mark- och fastighetsspekulation i de brasilianska 
turistorterna. Flera brasilianska rapporter106 slår fast att kommunala detaljplaner 
över växande turistorter inte finns, att de är otillräckliga eller inte tillämpas som 
de borde göra. Dessa brister, i kombination med ett enormt efterfrågetryck, har i 
både Natal och Porto de Galinhas lett till en omfattande utbyggnad. Efterfrågan 
på lägenheter, hus och tomter har bland annat fått till följd att lokalbefolkningen 
gradvis förflyttas allt längre bort ifrån de attraktiva platser som tas över av rika 
brasilianare och utlänningar som köper så kallade segunda residências, det vill 
säga sommarboende (bokstavligt talat ”andra hem”). 

– Jag har inga siffror, men det står helt klart att den absoluta majoriteten av alla 

103 PRODETUR II för Pernambuco respektive Rio Grande do Norte.

104 Plano Estratégico de Turismo de Pernambuco, s 14.

105 Dessa problem finns omnämnda på ett flertal ställen i den kombinerade diagnos och 

investeringsplan, Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS), 

som upprättades 2002.

106 Bl a Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS) do Pólo Costa 

das Dunas och i Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável para o Pólo 

Costa de Arrecifes – Pernambuco.
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investeringar, både stora och små, görs av utlänningar, säger Fernando Fernan-
des, Rio Grande do Nortes turistchef.107 

Levnadskostnaderna tenderar att öka dramatiskt när de centrala och strandnära 
delarna av turistorterna börjar frekventeras nästan uteslutande av välbeställda 
inflyttade och turister. Delar av turistorterna förses med fullgod infrastruktur, 
vattenförsörjning, sophantering och fungerande avloppssystem medan periferin, 
där lokalbefolkningen alltså brukar hamna, kan få vänta länge på att få samma 
faciliteter. 

De allra flesta av de fiskare som tidigare bodde i Porto de Galinhas har flyttat. 
Tomt- och fastighetspriserna i centrala Porto har stigit med ungefär 300 procent 
de senaste fem åren, enligt fastighetsmäklaren Nelson Reis.108 

Lokalbefolkningen runt Porto de Galinhas har inte råd att ta del av de tjänster 
eller köpa de varor som för en utländsk turist kan verka billiga. Den ekonomiska 
tillväxt som den utländska turismen har inneburit uppfattas inte som helt och 
hållet positiv av alla i samhället, enligt bland annat en rapport från 2006 om 

107 Intervjun genomförd i maj 2008.

108 De som SwedWatch var i kontakt med i Ponta Negra vittnade om samma process 

både där, i Pipa och de senaste åren även i Barra de Cunhau, det vill säga de tre 

strandsamhällen där Vings Natalresenärer bor.

Vy över stranden i Natal. Utbyggnaden fortsätter.
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turistnäringens värdekedja och hållbarhet i Porto de Galinhas från den neder-
ländska organisationen SOMO.109

En liknande utveckling har skett på europeiska turistorter men effekterna slår 
hårdare mot lokalbefolkningen i ett land med en så stor andel fattiga som Brasi-
lien. Kontrasterna mellan utvecklingen i turistorterna och bristen på satsningar 
i omkringliggande områden upprör lokalbefolkningen i de orter SwedWatch har 
undersökt.

– Ingenting fungerar riktigt som det ska. Skolorna är undermåliga och utanför 
turistzonen är det sämre beställt med poliser och den allmänna säkerheten. Här 
har gatorna inte asfalterats och i hela Porto saknas fortfarande ett fungerande 
avloppssystem. Här finns bara hemgjorda avloppslösningar som leder skiten rakt 
ut i naturen. Nu ska man satsa på ett avloppssystem, men du kan ju gissa var det 
kommer att installeras, och hur många år det kommer att ta innan det når hit till 
oss i periferin, säger Amaro Santana, ägare till en mindre livsmedelsbutik i Socó, 
en fattigare del i Porto de Galinhas utkant.110

Det okontrollerade byggandet, liksom flera andra problem, har kopplingar till ett 
av Brasiliens allra största samhällsproblem: den utbredda korruptionen.111 Att 
sticka till en lämplig polisman eller ämbetsman pengar är ofta ett sätt att undvika 
närmare granskning, för att få ett bygglov eller ostraffad komma undan med att 
köpa sex av minderåriga. Korruptionen i Brasilien visar enligt den internationella 
enskilda organisationen Transparency International112 inga tecken på att minska. 

– För 5–6 år sedan växte det bara kokospalmer här. Ingen verkar ha någon som 
helst kontroll över vad som byggs, eller vad all ny bebyggelse får för miljökon-
sekvenser. Om någon skulle sätta käppar i hjulen för någons investeringsplaner 
är det bara att sticka till honom en rund summa så ställs det aldrig mer några 
frågor, säger buggyföraren Sandro Dias 113 när han pekar ut över resortanlägg-
ningar längs Porto de Galinhas norra stränder. 

Jurema Dantas, vid Universidade Potiguar i Natal, tycker att man bör ställa 
högre krav på investerare och resebolag. Hon menar att man kan kräva att de 
tar ett socialt ansvar för de människor som bor i närheten och får sin verklighet 
fullständigt förändrad.

– Det ställs inga hållbarhetskrav över huvud taget, inga krav på lokalanställda 
eller lokala leverantörer. Jag går ofta runt med killarna som väljer ut samarbets-
hotellen. De är verkliga proffs, på bara några minuter ser de om ett hotell är värt 

109 Tourism and sustainability in Brazil: The tourism value chain in Porto de Galinhas, 

Northeast Brazil. Oktober 2006, Bart Slob & Joseph Wilde, s 58.

110 Intervjun genomförd i maj 2008.

111 Rapporten Mänskliga rättigheter i Brasilien 2007, UD.

112 www.transparency.org

113 Intervju gjord 2006 av SwedWatchs medarbetare.
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att satsa på eller inte. De kriterier som spelar in är läget, hur många rum hotel-
let kan reservera åt charterbolaget, hotellets standard och hur lågt pris de kan 
erbjuda. Resten verkar vara oväsentligt, säger Erik Grahn, ägare till Scandinavian 
Plus, de svenska resebolagens förlängda arm i Natal och Porto de Galinhas som 
Ving och Apollo anlitar för att bland annat ordna transporter och organisera 
utflykter till deras resenärer i Brasilien. 

6.5. Odokumenterade ägarförhållanden
Brister i ägandestrukturen har på många håll i Brasilien lett till en form av olaglig 
mark- och fastighetsspekulationen som kallas grilagem. Ordet grilagem har sina 
rötter i ordet grilo, som betyder gräshoppa. Gräshoppor användes förr i tiden 
när man ville ge nyskrivna (och förfalskade) dokument ett slitet och gammalt 
utseende. I mindre fiskebyar och liknande, där familjer ofta har bott i generatio-
ner, saknar byborna ofta lagfarter eller andra officiella dokument som bevisar att 
marken de bor på tillhör dem.114 Detta lämnar utrymme för bedragare som med 
hjälp av förfalskade dokument hävdar att han eller hon äger marken. De juri-
diska processerna kan i sådana fall dra ut på tiden under fem, tio, tjugo år eller 
ännu längre eftersom det brasilianska rättssystemet erbjuder tvistande parter en 
uppsjö av möjligheter att förhala processen och/eller överklaga lägre instansers 
beslut. 

Enligt den enskilda organisationen Terramar115 i delstaten Ceará är det många 
gånger samma entreprenörer eller markspekulanter som på flera olika håll driver 
juridiska processer för att komma åt markområden vid kusten som sedan genera-
tioner befolkas av mindre fiskarsamhällen. Det faktum att entreprenörerna oftast 
vet om att de i högsta juridiska instans i de allra flesta fall förlorar och inte får 
rätt till det omtvistade markområdet hindrar dem inte från att göra anspråk på 
ständigt nya marker. De räknar kallt med att åtminstone några av de lokalsam-
hällen man har att göra med kommer att ge upp sin kamp och gå med på någon 
slags förlikning eftersom de oftast saknar tid, juridiskt kunnande och pengar för 
att hålla ut under mångåriga rättstvister.116

I Rio Grande do Nortes plan för utveckling av hållbar turism uppmärksammas 
behovet av att göra något åt problemet med markanvändning och man utlovar 
”institutionell förstärkning på kommunal nivå”. Med det menas vidareutbild-
ning av kommunala tjänstemän så att de får den kunskap och de verktyg de 
behöver för att planera och kontrollera markanvändningen, övrig övervak-
ning av miljöaspekter och om effektiviserad indrivning av kommunala skat-
ter för att ”säkerställa att intäkterna från turismen går tillbaka till och gynnar 
lokalbefolkningen”.117

Trots alla problem och en ganska utbredd insikt om att turismen har fått öka för 

114 www.terramar.org.br 

115 Ibid.

116 Intervju i maj 2008 med Jefferson Souza och Rosa Martins på Terramar i Fortaleza.

117 http://www.setur.rn.gov.br/index1.html
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snabbt fortsätter den storskaliga utbyggnaden av turistorterna. För närvarande 
planeras ytterligare fem större resorts (varav fyra utlandsägda) strax söder om 
Porto de Galinhas. I Rio Grande do Norte pågår i sin tur tillståndsprövningen för 
nio större byggprojekt längs kusten en bit norr och söder om Natal. 

– Köparna av de här markområdena har alla lokala dokument som krävs, men 
visst förekommer det diskussioner. Många av dem som alltid har bott i trakten 
tycker att de planerade anläggningarna är alldeles för stora, säger Rio Grande do 
Nortes turistchef Fernando Fernandes.118

6.6. Turismen bidrar till barnsexbrott 
Vuxenprostitution är laglig i Brasilien, men koppleri är förbjudet – liksom att 
köpa sex av barn under 18 år. Omfattningen av barnsexbrotten i Brasilien är 
svår att beräkna. I en rapport från 2004 uppskattade FN:s särskilda rapportör 
för barnhandel, barnprostitution och barnpornografi att mellan 100 000 och 

118 Intervju genomförd i maj 2008.

Det lilla fiskeläget Prainha do Canto Verde, cirka 40 mil norr om Natal, är ett internationellt känt 

mönsterexempel på hållbar turism. Här ägs och drivs alla delar av turistnäringen av lokalbefolk-

ningen, och turismen ses som ett komplement till fisket snarare än som en ersättning. Att inte 

sälja tomter och hus till utomstående har varit fundamentalt för att bibehålla oberoendet. Överallt 

syns skyltar uppsatta av byns boendeförening. På bildens skylt står det: ”Om du tycker det är rätt 

att sälja marken, säg mig då: var ska våra barn bo när all mark är såld?”
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500 000 brasilianska barn och ungdomar under 18 år är involverade i någon 
form av barnsexhandel.119 

Omfattningen av sexuella övergrepp mot barn kan också uppskattas genom 
antalet samtal till det nationella larmnummer, 100, dit man anonymt kan anmäla 
misstänkta fall av sexuellt utnyttjande av minderåriga, eller våldsbrott mot min-
deråriga. Antalet samtal till nummer 100 har mellan 2005 och 2007 ökat från 111 
samtal om dagen under 2005 (varav 14 anmälningar) till 2 212 samtal per dag 
(varav 49 anmälningar) under 2007, till och med juni månad.120 Detta kan antin-
gen bero på att benägenheten att anmäla har ökat eller att antalet brott har blivit 
fler, eller på en kombination av dessa båda faktorer.

Statistiken över antal anmälningar som tagits emot under tidsperioden 2003 till 
juni 2007 är uppdelad per delstat. Rio Grande do Norte, där Natal ligger, hamnar 
på en sjätteplats bland landets 26 delstater. Pernambuco, där Porto de Galinhas 
ligger, lägger sig på nionde plats medan de delstater i nordöst som tar emot avse-
värt färre utländska turister hamnar betydligt längre ned i tabellen.121 

En studie från 2004 av bland andra Unicef, Rädda Barnen i Brasilien och univer-
sitetet i Brasilia visar också att turism bidrar till utnyttjande av minderåriga.122 
Studien kom fram till att det i minst 930 av Brasiliens drygt 5 500 kommuner 
förekom mer eller mindre organiserat, kommersiellt sexuellt utnyttjande av 
minderåriga. En tredjedel av dessa kommuner ligger i nordöstra Brasilien, där de 
svenska charterorterna ligger. 

I Brasiliens norra region (hela Amazonasområdet) sker större delen av barnsex-
handeln på bordeller i städer dit män kommer för att leta efter guld och andra 
metaller. I de södra och sydöstra delarna av landet, däribland Rio de Janeiro och 
São Paulo, är det i huvudsak minderåriga som lever på eller av gatan som dras in 
i sexkommersen. I nordöst sker barnsexhandeln till största delen i de större kust- 
och strandstäderna (däribland Natal och Recife) där turister köper sex.123

119 Mänskliga rättigheter i Brasilien 2007, Utrikesdepartementet, tidskriften Latinamerika nr 

2/2004.

120 DDN 100 (Disque-Denúncia Nacional) – Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 

Presidência da República (Presidentens specialdepartement för mänskliga rättigheter), 

2007, s 7.

121 DDN 100 (Disque-Denúncia Nacional) – Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 

Presidência da República (Presidentens specialdepartement för mänskliga rättigheter), 

2007, s 8

122 VIOLES/SER/UnB, Estudo Analítico Do Enfrentamento Da Exploração Sexual Comercial 

de Crianças e Adolescentes No Brasil (Período 1996-2004): Relatório Final, Save the 

Children, Brasil, mayo 2005.

123 Vianna, A. & Lacerda, P. (2004). Direitos e políticas sexuais no Brasil: Mapeamento e 

Diagnóstico. Rio de Janeiro: CEPESC.
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6.7. Unik lokal uppförandekod mot barnsexbrott
För att motarbeta att minderåriga utnyttjas av turister antog turistorten Natal 
en lokal uppförandekod mot barnsexbrott 2002. Koden utgår ifrån den interna-
tionella koden124, som utvecklats av ECPAT, men den har anpassats till lokala 
förhållanden. Denna anpassning gjorde Natals uppförandekod till ett pionjärini-
tiativ i både Brasilien och Latinamerika och koden är fortfarande ett av få lik-
nande exempel i världen.

Natalkoden125 växte fram genom ett samarbete mellan gräsrotsorganisationer, 
myndigheter, akademiker och det privata näringslivet, för att få en så bred för-
ankring som möjligt. 2003 bildades organisationen Resposta (Responsabilidade 
Social Posta em Prática – socialt ansvar omvandlat till praktisk handling) som 
har ansvaret för implementering och efterlevnad av uppförandekoden. 

I korthet innebär Natalkoden att undertecknarna, som kan vara ett hotell eller 
ett företag, förbinder sig att ha en skriftlig policy för hur företaget ska förhålla sig 
till misstänkta fall av barnsexhandel och sexuellt utnyttjande av minderåriga. All 
personal ska få utbildning om detta, och i alla kontrakt med kunder och leveran-
törer ska det skrivas in en klausul som innebär att alla parter förbinder sig att 
agera vid varje misstanke om sexuellt utnyttjande av minderåriga och att aktivt ta 
avstånd ifrån all form av sexualiserade budskap i turistreklam.

Den största skillnaden jämfört med den internationella uppförandekoden är 
metoden för att kontrollera att företagen efterlever bestämmelserna. Respostas 
undersökningskommitté gör oannonserade besök hos undertecknarna, ibland 
inkognito. I kommittén ingår bland annat representanter från delstatens åkla-
garmyndighet, Universidade Potiguar, den enskilda organisationen Renascer och 
delstatens råd för att försvara barns och ungdomars rättigheter. 

Den internationella kodens efterlevnad däremot kontrolleras enbart genom 
stickprover som görs av exempelvis ECPAT Sverige för de hotell som anlitas av 
svenska researrangörer. 

I oktober 2008 hade 117 av Natals näringsidkare, varav 49 hotell, pousadas och 
uthyrare av turistlägenheter, undertecknat koden.126 Undertecknarna förväntas 
skylta med den speciella märkning som visar att företaget har lovat att följa upp-
förandekoden. Märkningen, som heter Selo Paulo Freire, är giltig i två år, sedan 
utvärderas företagets verksamhet innan den förnyas.127

124 www.thecode.org

125 På brasilianska: Código de Conduta do Turismo Contra a Exploração Sexual Infanto-

Juvenil (turismens uppförandekod mot sexuellt utnyttjande av barn och ungdomar)

126 Enligt mejlsvar från Resposta, den 8 oktober 2008.

127 Sun, Sea, Sex and Swedes: A Study of Campaigns to Prevent Sex Tourism in Natal/Brazil 

and Stockholm/Sweden, Charlotte Pruth, November 2007, s 50.
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Endast två av Vings totalt 16 samarbetshotell säsongen 2007/2008 har under-
tecknat Natalkoden.

– Charterbolagen tar lika lite ansvar för sexturismen som de gör för andra håll-
barhetsaspekter av turismen. De känner väl att de inte behöver bry sig. De kan 
alltid välja ut nya resmål om verkligheten blir för besvärlig på någon plats, säger 
Jurema Dantas, expert på turismplanering vid Universidade Potiguar i Natal.

6.8. Både hotell och sexköpare riskerar hårda straff
Straffsatserna för sexuellt utnyttjande av minderåriga är stränga i Brasilien vare 
sig det sexuella utnyttjandet sker i kommersiellt syfte eller inte. Den som utsät-
ter en minderårig för kommersiellt sexuellt utnyttjande kan dömas till mellan 
fyra och tio års fängelse. Samma straff gäller för den som äger eller är ansvarig 
för den lokal där det sexuella utnyttjandet har ägt rum.128 Den som genomför det 
sexuella utnyttjande, kan dömas till ungefär lika långa fängelsestraff.129 Enligt 
brasiliansk lagstiftning kan också den som på olika sätt uppmuntrar eller under-
lättar för någon att sexuellt utnyttja en minderårig dömas till långa fängelsestraff.

– Det vore lämpligt med ett samarbete mellan de internationella reseoperatö-
rerna och Brasiliens regering för att med gemensamma krafter informera turis-
terna om vad lagen säger. Turisterna behöver inte bara få veta vilka straff de 
riskerar om de köper sex av minderåriga utan också på vilka sätt sexturismen 
inverkar negativt på de samhällen som drabbas av kommersen. De måste få klart 
för sig att Brasilien är ett seriöst land, säger Sasha Alves do Amaral, specialåkla-
gare för brott som drabbar minderåriga.

Implementeringen av lagen lämnar dock mycket att önska och anmälningsbe-
nägenheten är låg. Årliga opinionsundersökningarna om det brasilianska fol-
kets förtroende för olika myndigheter visar att allmänheten i hög grad anser att 
polis- och domarkåren är korrupta. Samtidigt mal det brasilianska rättsväsendets 
kvarnar långsamt, det är vanligt att rättsliga processer förhalas i flera år.130 

När FN:s särskilde rapportör för rättsväsendets oberoende, Leandro Despouy 
granskade resultaten av en parlamentarisk undersökningskommission i den 
brasilianska kongressen131 och andra studier noterade han att det brasilianska 
rättsväsendet alltför ofta underlåter att gå till botten med anmälningar om sexu-
ellt utnyttjande av minderåriga, i synnerhet i norra och nordöstra Brasilien, där 
turismen är omfattande.132

128 http://www.cecria.org.br/recria/recria/index.htm (Rede de Informações sobre Violência 

Sexual de Crianças e Adolescentes, Nätverket för information om sexuellt våld mot barn 

och tonåringar).

129 Ibid.

130 Mänskliga rättigheter i Brasilien 2007, Utrikesdepartementet.

131 Informe Global Monitoréo de las acciones en contra de la explotación sexual comercial de 

niños, niñas e adolescentes, ECPAT Internacional, 2006, s 12.

132 Ibid.
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7. Den svenska reseindustrin 

Det går bra för den svenska resebranschen. Förra året reste drygt två miljoner 
svenskar på chartersemester. Det handlar om en ökning med tio procent och 
det finns inga tecken på någon avmattning .133 En kombination av svala somrar 
och en stark konjunktur bidrog till att exempelvis researrangören Ving Sverige 
AB gjorde ett rekordresultat 2007, för fjärde året i rad, och upplevde en omsätt-
ningsökning på 6 procent, totalt 3,823 miljarder kronor.134 Apollo och Fritids-
resor kunde också glädjas åt höga tillväxtsiffror med 16 respektive 20 procent 
tillväxt för verksamhetsåret 2007. 

7.1. Koncentration av stora internationella grupper
Tre aktörer dominerar den svenska marknaden: Fritidsresor och Ving som är 
marknadsledande samt Apollo. Samtliga ingår i stora internationella koncer-
ner. Sedan den 3 september 2007 ingår Fritidsresegruppen i världens största 
resekoncern, TUI Travel Plc, som är ett nätverk av europeiska reseföretag. 2001 
förvärvades Apollo av den schweiziska koncernen Kuoni och Ving ägs av Thomas 
Cook Europe. Samtliga återfinns på andra marknader. TUI Travel Plc och 
Thomas Cook Europe är exempelvis stora aktörer i Storbritannien.

I Sverige står Fritidsresor, Ving och Apollo för cirka 80 procent av den totala 
marknaden. Ibland delar dessa tre svenska aktörer även hotell. Gemensamt för 
Fritidsresor och Ving är också att de erbjuder egna produkter som de har möjlig-
het att sätta större prägel på. Fritidsresors koncept kallas Blue Village och Vings 
Sunwing Resort. 

7.2. Vem äger hotellen?
De svenska researrangörerna äger ytterst få hotell. Det vanligaste är istället att 
man kontrakterar hotellen. Kontraktens längd varierar från en säsong till flera 
år. När det gäller Ving och Fritidsresors egna koncept (Blue Village/Sunwing) ser 
det olika ut. Fritidsresor äger inga av Blue Villages anläggningar utan hyr istäl-
let 100 procent av anläggningarnas kapacitet under halva året. Under resten av 
tiden kan rummen hyras ut till andra kunder. Ving äger några av sina Sunwing 
Resort exempelvis på Kanarieöarna, Rhodos och Kreta. De andra Sunwing Resort 
hyrs på 25 års basis med undantag för två anläggningar som finns i Turkiet och i 
Thailand. Dessa drivs på franchising och det är hotellet som anställer personalen 
på hotellen men Ving tillsätter ledningen. För dessa anläggningar brukar kon-
traktet mellan Ving och ägarna vara på tio års basis.
 
Ving har ytterligare två koncept SunGarden och Sunprime. Där är kraven som 
Ving ställer inte är lika långtgående som för Sunwing. Bara en SunGarden 
anläggning på Rhodos ägs av Sunwing . Resterande hyrs eller drivs på franchi-
sing.

133 Sverigechef Apollo, Pär schelin i ett pressmeddelande 2008-03-13.

134 Enligt Vings hemsida www.ving.se, pressmeddelande 2008-01-30.
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Både Fritidsresor och Ving delar sina hotell med övriga skandinaviska aktörer 
inom samma bolag. Till exempel delar Ving hotell med My Travel som finns i 
Norge och Danmark och som också ingår i Thomas Cook Group. 

7.3. Paketresor och All-inclusive
Cirka 90 procent av alla resor som säljs av Apollo, Fritidsresor och Ving är 
paketresor, det vill säga där flyg och boende ingår. Av dessa är mellan tre och tio 
procent beroende på researrangör all-inclusive resor. Samtliga reseföretag anger 
att all-inclusive är en liten del av deras verksamhet men att efterfrågan ökar från 
de svenska konsumenterna. ”All-inclusive! Boendeformen som bara växer och 
växer” står det i Apollos vinterkatalog för 2008. 

All-inclusive ingår på vissa hotell eller kan väljas som tillval. Konceptet efterfrå-
gas framför allt av barnfamiljer. Apollo har, till exempel, en kampanj som går ut 
på att resenärerna bara behöver betala en krona för barnens mat om en vuxen 
beställer en eller flera måltider eller all-inclusive på hotellets egna restauranger. 

7.4. Ägande av hotell
Enligt researrangörerna är andelen lokalägda hotell som kontrakteras väldigt 
olika beroende på var hotellen ligger. I Europa är hotellen ofta lokalägda, enligt 
Mårten Tötterman, Quality and Operations, på Ving. I exempelvis Thailand är 
dock många hotell utlandsägda, enligt Tötterman. 

Den fältstudie som SwedWatch gjort i Brasilien visar att i turistorten Porto de 
Galinhas var tre av de nio hotell som anlitades av Apollo under vintersäsongen 
2007/2008 utländskt ägda.  I Natal var hela 13 av 17 hotell som Ving anlitade 
utländskt ägda, av vilka tre består av andelslägenheter som i första hand ägdes av 
utlänningar. Både Fritidsresor och Ving säger dock att majoriteten av hotellen är 
lokalägda.
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8. De största svenska 
charterarrangörerna

8.1. APOLLO135

Apollo
Ägare: Kuoni (Schweiz)

Omsättning 2007: 2,3 miljarder kronor 

Marknadsandel: drygt 20 procent

Andel långdistansresor: drygt 10 procent

Största långdistansmålen: Thailand(25%), Egypten (20%),  

resten Brasilien (Porto de Galinhas), Kuba, Vietnam och Mexiko

Antal resenärer: 405 000 (2007)

Antal hotell man kontrakterar: drygt 1600 hotell i 28 länder

8.1.1. Arbetsvillkor på hotellen

Kuoni, som är ägare av Apollo Sverige, har tagit fram etiska riktlinjer som omfat-
tar frågor som rör exploatering av barn, arbetsvillkor och miljö. Riktlinjerna tar 
avstånd från barnprostitution, barnarbete, slavarbete, fysisk eller sexuell miss-
handel samt diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet mm. Riktlinjerna 
ställer krav på att landets lagar respekteras och industristandarder beaktas när 
det gäller föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar, arbetstider, 
samt minimilöner. De refererar dock inte till några internationella konventioner 
som exempelvis ILO:s kärnkonventioner. I varje avtal som Apollo sluter med 
hotellen finns Kuonis etiska riktlinjer med. Apollo uppger dock att företaget 
inte kontrollerar att riktlinjerna efterföljs. Apollo säger att de etiska riktlinjerna 
ska finnas på Apollos hemsida men de är väldigt svåra att hitta. När Fair Trade 
Center sist kontrollerade detta i oktober 2008 var länken dessutom trasig.

Kuoni rapporterar årligen om sitt arbete med CSR (Corporate Social Responsibi-
lity) och anger både möjligheter och problem som turismen skapar samt metoder 
för att motverka dem genom sina etiska riktlinjer och utbildning av personal när 
det gäller miljö och barnprostitution. Däremot utbildar Kuoni varken hotelled-
ningar eller personal i frågor som rör arbetsvillkor på hotellen.

Kuoni har nyligen beslutat att jobba mer med ett uppföljningssystem genom Tra-
velife, ett EU finansierat branschinitiativ som samlar branschorganisationer för 
turism i England, Holland, Belgium och Tyskland. Detta ska på sikt omfatta alla 

135 Intervjuer med Lotta Sand ansvarig för miljö och CSR frågor, Lisa Gusevik kontraktör på 

Apollo för Brasilien, Roger Jarkell kontraktör på Apollo för Thailand, Thomas Leisinger, 

Head of Corporate Responsibility, Kuoni Group.

FAKTA
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bolag inom koncernen inklusive Apollo men när det blir verklighet kan Thomas 
Leisinger, Kuonis chef för CSR frågor, inte säga. 

Travelifeinitiativet inkluderar en checklista som omfattar både miljö och sociala 
aspekter. Hotellen kan få en märkning (brons, silver eller guld) beroende på hur 
bra de har uppfyllt checklistans kriterier. Kontrollerna kommer att göras internt 
av Kuonis egen personal som utbildats av Travelife. Det kommer inte att kontrol-
leras av någon extern part. 

8.1.2. Nybyggnation av hotell

Majoriteten av de hotell som anlitas av Apollo är befintliga hotell. När Apollo 
kontrakterar ett nytt hotell ställer företaget krav på exempelvis säkerhetsaspekter 
som bassängdjup och annat. Personal finns på plats för att göra en inspektion 
och kontrollera att Apollos krav om säkerheten följs. Men Apollo frånsäger sig 
ansvaret för hur de arbetsvillkor för de som bygger hotellen ser ut. Företaget 
kontrollerar inte heller dessa. 

8.1.3. Arbete mot barnprostitution

Apollo inkluderar även en klausul i avtalen med alla hotell de kontrakterar om att 
barnprostitution inte får förekomma på hotellen. Apollo har även skrivit under 
ECPAT:s kod mot barnsexturism och har utbildat hotellpersonalen i Thailand 
och Bulgarien. Apollo informerar resenärerna om sitt samarbete med ECPAT 
via den kundtidning som delas ut på flyplanet, en miniguide som alla resenär får 
i destinationslandet samt via Internet. Turisterna uppmanas att kontakta den 
lokala polisen eller maila till ECPAT:s hotline om de upptäcker förekomst av 
barnprostitution. 

I våras avbröt Apollo ett samarbete då en spaanläggning i Bulgarien visade sig 
vara en bordellverksamhet. Det finns dock inga bevis på att det handlade om 
minderåriga prostituerade. Incidenten rapporterades av hotellgäster. En lik-
nande incident hände i Thailand och Apollo sa även där upp avtalet med hotellet.

8.1.4. Miljöarbete

Enligt Kuonis kod ska leverantören (hotellen) följa nationella och internationella 
lagar när det gäller sophanteringen, hantering av kemikalier och annat farligt 
material. Hotellen ska behandla vattenavloppet på ett ekologiskt sätt eller så ska 
det behandlas i ett externt reningsverk. Apollo gör idag inga kontroller på att 
dessa krav efterlevs.

Apollo ska nu börja arbeta med konceptet ”Green! By Apollo”. 16 hotell, mest 
kedjor, kommer att få beteckningen Green och få en större exponering på Apollos 
websida och i katalogen. För att få kallas Green måste hotellen har godkänts av 
ett internationellt certifieringsprogram136 samt att arbetet kontrolleras externt. 
De flesta ”gröna” hotellen kommer att finnas i Thailand. 

136 Green Leaf, Green Globe, Green Planet, ISO 14001 eller Biosphere.
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Apollo erbjuder även resenärer att klimatkompensera för flygresan genom 
”Green Seat CO2”.

8.1.5. Stöd till lokala projekt

Apollo stödjer flera projekt genom exempelvis SOS barnbyar. Apollo har dock 
ingen kontakt med lokala organisationer när det gäller respekt för mänskliga rät-
tigheter i destinationsländerna. 

8.2. FRITIDSRESOR137

Fritidsresor
Ägare: TUI Travel Plc. (noterat på Londonbörsen)

Omsättning 2007: 4,1 miljarder kronor 

Marknadsandel: drygt 30 procent 

Andel långdistansresor: 14 procent

Största långdistansmålen: Thailand, Dominikanska Republiken, 

Kap Verde, Mauritius, Maldiverna, Dubai

Antal resenärer: 535 000 (2007)

Antal hotell: drygt 1000 hotell 

Fritidsresegruppen är en nordisk koncern med researrangörer i Sverige, Norge, 
Danmark och Finland. Sedan september 2007 ingår Fritidsresegruppen i värl-
dens största resekoncern, TUI Travel Plc, med över 30 miljoner kunder om året. 
Gruppen tillhandahåller även resor genom TEMA, Nazar och MyPlanet. I bolaget 
ingår charterflygbolaget TUIfly Nordic (f.d. Britannia Nordic).

8.2.1. Arbetsvillkor på hotellen

Fritidsresor har ingen uppförandekod som ställer krav på arbetsvillkor på de 
hotell som företaget kontrakterar. Däremot har Fritidsresor inkluderat en para-
graf i varje hotellavtal där det står att dessa ska följa lagen. Fritidsresor har dock 
inte velat visa Fair Trade Center innehållet. På Fritidsresors hemsida nämns 
inget om varken denna paragraf eller om de problem som kan orsakas av turism. 
Fritidsresor kontrollerar inte heller om hotellen verkligen följer lagen och exem-
pelvis betalar minimilöner. Enligt Fritidsresor bör lokala lagar kontrolleras av 
landets eget rättsväsende och myndigheter.

TUI Travel skriver på sin hemsida om hur företaget arbetar med hållbar utveck-
ling, vilka projekt som sponsras i destinationsländerna. Däremot nämner inte 
heller TUI något om deras ansvar för arbetsvillkor på hotellen, vid byggnationer 
mm. 

137 Intervjuer med Jim Hofverberg, informatör och ansvarig för miljö och socialt 

ansvarstagande Lin Wessblad, produktansvarig och kontraktör för Thailand.
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8.2.2. Hotellbyggen

Enligt Fritidsresor är majoriteten av de hotell de kontrakterar redan befintliga 
hotell. För nybyggda hotell kan Fritidsresor, under byggprocessen, påverka både 
designen och säkerhetsaspekterna. Både deras egna ansvariga för hälsa och 
säkerhet från Sverige samt externa konsulter inom byggbranschen gör inspektio-
ner både under och efter byggandet.138 Fritidsresor hävdar dock att detta sker när 
bygget är klart eller väldigt sent i processen. Men företaget tar inget ansvar för, 
och kontrollerar inte, arbetsförhållandena för de som bygger hotellen.

8.2.3. Arbete mot barnprostitution

Fritidsresor har skrivit under ECPAT:s uppförandekod, vilket bland annat inne-
bär att företaget inkluderar en klausul om detta i avtalen med samtliga hotell. 

Fritidsresor genomför årligen en ECPAT-dag då dessa frågor lyfts fram internt i 
företaget. Företaget utbildar även sina reseledare i denna fråga en till två gånger 
per år. Lokala samarbetspartner såsom hotelledningar och andra aktörer (t.ex. 
dykcenter) har dock enbart informerats via ECPAT:s klausul i avtalen. Företaget 
har inte anordnat några utbildningar för att lyfta denna fråga. 

Information om ECPAT:s samarbete finns på Fritidsresors hemsida, i resmåls-
materialet, i katalogen samt muntligt vid ankomstmötet. Turisterna uppmanas 
att kontakta den lokala polisen eller ringa till ECPAT:s hotline om de upptäcker 
förekomst av barnprostitution. 

8.2.4. Miljöarbete

Fritidsresor har börjat titta på olika miljöcertifieringar för sina Blue Village 
anläggningar.

På Fritidsresors hemsida erbjuds möjligheten att klimatkompensera för sin resa 
genom organisationen Atmosfair.

8.2.5. Stöd till lokala projekt

Fritidsresegruppen ger ekonomiskt stöd till en skola i Khao Lak (Thailand) samt 
en skola på Kap Verde. I staden Natal i Brasilien stöttar Fritidsresor ett soppkök 
med pengar, kläder och insamlingshjälp.

Fritidsresor har dock ingen kontakt med lokala organisationer när det gäller res-
pekt för mänskliga rättigheter i destinationsländerna. 

138 Intervju med Linn Wessblad, produktansvarig och kontraktör för Thailand.
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8.3.VING139

Ving
Ägare: Thomas Cook (noterat på Londonbörsen)

Omsättning 2006/2007: 3,8 miljarder kronor 

Marknadsandel: drygt 30 procent 

Andel långdistansresor: 13 procent på hela året, 26 procent av 

vinterns resor.

Största långdistansmålen: Thailand, Brasilien, Indien

Antal resenärer: 610 000 årligen

Antal hotell: drygt 1 000

8.3.1. Arbetsvillkor på hotellen

Ving har ingen uppförandekod som ställer krav på hur arbetsvillkorna på hotel-
len som de kontrakterar ska se ut. Däremot har företaget i varje hotellavtal en 
paragraf där det står att hotellen ska följa lagen när det gäller arbetstider, mini-
miålder, löner, föreningsfrihet osv. (Code of Operation i Service Agreement) men 
detta kontrolleras inte. Ving rapporterar inte om sitt arbete med CSR. Thomas 
Cook har däremot en CSR rapport men i den står det ingenting om arbetsvillkor 
för de anställda på hotellen, löner, osv. Enligt den engelska kampanjorganisation 
Tourism Concern har dock Thomas Cook börjat arbeta med en checklista som 
omfattar både miljö och arbetsvillkor på hotellen. Men detta arbete gäller inte 
för de hotell som kontrakteras av Ving. På Vings hemsida nämns ingenting om 
kravet att följa de lokala lagarna. 

8.3.2. Hotellbygge

Enligt Ving är majoriteten av de hotell de kontrakterar redan befintliga hotell. 
Ving har möjlighet att påverka både designen och säkerhetsaspekter på de 
nybyggda anläggningar man kontrakterar och man har egen personal som gör 
inspektioner när det gäller just säkerhetsaspekten. Ving tar dock inget ansvar för 
och kontrollerar inte arbetsförhållanden för de som bygger hotellen.

8.3.3. Arbete mot barnprostitution

Ving har skrivit under ECPAT:s uppförandekod, vilket, bland annat, innebär att 
företaget inkluderar en klausul om denna fråga i avtalen med samtliga hotell som 
kontrakteras. 

Ving utbildar sina reseledare i denna fråga en till två gånger per år. Samarbets-
partner som exempelvis hotelledningar informeras via klausulen men Ving har 
inte anordnat någon utbildning med dessa.

Information om ECPAT:s samarbete är tillgänglig på Vings hemsida, i katalogen, 

139 Intervjuer med Magdalena Öhrn, informationschef, Mårten Tötterman, Quality & 

Operations Services, Åke Björk, kontraktör för Thailand.
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i kundtidningen som delas ut på flygplanet och i välkomstmaterialet. Turisterna 
uppmanas att kontakta den lokala polisen eller maila till ECPAT:s hotline om de 
upptäcker förekomst av barnprostitution. 

Enligt Ving och Apollo planerar samtliga svenska researrangörer (Ving, Fritids-
resor och Apollo) att göra en gemensam utbildning för hotelledningarna om 
ECPAT-samarbetet.

8.3.4. Miljöarbete 

Ving beskriver på sin hemsida vad miljöpolicyn syftar till men den finns inte att 
läsa där.

Ving har uppsatta mål för perioden 2008-2010 där man bland annat anger att 
alla Sunwing och Sunprime resorts (Vings egna hotellanläggningar) ska vara 
märkta med EU Blomman 2008 och att EU Blommans kriterier ska implemente-
ras på alla anläggningar utanför EU under 2007 och 2008. Samtliga Sungarden 
hotell och minst tre av övriga hotellpartners ska uppfylla samtliga punkter i ett 
50-stegs miljöprogram som Ving har satt upp.

50-stegs programmet är framtaget av Thomas Cook och innefattar alla obligato-
riska och vissa av de frivilliga kraven i EU Blomman certifieringen. Detta täcker 
energi, vatten, kemikalier, sophantering, samt miljömanagement.

8.3.5. Stöd till lokala projekt

Ving har som mål att stödja ett lokalt socialt eller miljörelaterat projekt på varje 
destination. Gäster ska kunna bidra genom att skänka överbliven resevaluta eller 
genom att köpa utflykter där en andel av försäljningsintäkterna går till projekten. 
Ving har som policy att enbart stödja lokala projekt i destinationsländer och inte 
i Sverige. Ving/Thomas Cook stödjer även SOS Barnbyar.

Fritidsresor, Ving och Apollo är genom sina moderbolag medlemmar i Tour Ope-
rator Initiative for sustainable tourism development, ett internationellt nätverk 
för researrangörer som arbetar med ansvarsfull turismutveckling. De åtagande 
som Tour Operator Initiative omfattar är generella och det är därför svårt att få 
en bild av vad initiativet har för effekter i turistländerna.
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9. Initiativ i Europa

Tourism Concern 

Tourism Concern är en brittisk ideell lobbyorganisation som har funnits länge i 
England och som arbetar med att göra turismen mer ansvarsfull genom att driva 
lobbyarbete gentemot regeringar och påverka de engelska researrangörerna. 
Tourism Concern publicerar en guide om hur man kan resa mer ansvarsfullt ”The 
ethical travel guide” där man hittar olika typer av boende med det gemensamma i 
att det alla stödjer det lokala näringslivet.

ECPAT Sverige 

ECPAT Sverige är en ideell förening som arbetar med att förebygga och stoppa 
alla former av barnsexhandel: barnpornografi, trafficking och barnsexturism.

Schyst Resande

Schyst Resande är ett nätverk som lyfter de sociala och ekonomiska baksidorna 
av resandet i världen. Fair Trade Center och SwedWatch står tillsammans med 
ECPAT Sverige, Unionen, Hotell-och-restaurangfacket, Svenska kyrkan och 
IOGT-NTO bakom kampanjen. Schyst resande tror att resenäringen kan bli en 
kraft för utveckling i många fattiga länder, men bara om vi förändrar vårt sätt att 
resa.
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10. Initiativ i turistländerna

Fair Trade in Tourism South Africa (FFTSA) är ett ganska unikt initiativ som har 
tagits fram i Sydafrika. Initiativet vänder sig till hotell, turistaktiviteter, museer 
och andra sevärdheter. 

Kriterierna refererar till ILO kärnkonventioner och omfattar följande områden: 
företagen ska följa de nationella lagar, rättvisa/schysta löner och arbetsvillkor 
dvs. inget tvångsarbete eller barnarbete, Organiseringsrätten, skriftliga anställ-
ningskontrakt till både fastanställda och säsongsarbetare, Hälsa och Säkerhet.

Ett hotell som vill bli certifierad gör först en självutvärdering som skickas till en 
oberoende panel som består av FTTSAs VD samt två externa experter. FTTSA 
certifieringsansvarig eller en extern part kontrollerar på plats att resultaten från 
självutvärderingen stämmer. Rapporten från kontrollen bedöms i sin tur av 
panelen och jämförs med FTTSA:s standarder. Panelen ger återkoppling till det 
antagna hotellet. Hotellet måste lägga fram en plan med förbättringsåtgärder 
inom 12 månader och en ny kontroll görs på plats inom 24 månader.

Att certifiera sig kostar olika beroende på hur många anställda eller hur många 
hotellsängar man har på ett hotell.

På FTTSA:s hemsida finns en lista på de hotell och andra turismaktörer som har 
certifierats hittills.

FTTSA är ett bra nationell initiativ för en hållbar turism i Sydafrika som kunde 
exporteras till andra länder. Enligt Guyonne James på den engelska organisa-
tionen Tourism Concern, har man börjat titta, tillsammans med FLO (Fairtrade 
Labelling Organisation) paraplyorganisation för rättvisemärkta produkter, på 
möjligheten att ta fram en fairtrade märkning, Rättvisemärkt, för turismen som 
skulle kunna gälla i flera länder.
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11. Slutsatser och rekommendationer 
till de svenska företagens arbete

Fair Trade Center och SwedWatch anser att det är viktigt att företag följer natio-
nella lagar i de länder de är verksamma i samt att de leverantörer och samar-
betspartners de har också gör detta. I en del länder är det långt ifrån självklart 
att företagen följer landets lagar och ofta sker ingen eller dålig uppföljning av lan-
dets lagar. Därför är de svenska researrangörernas paragraf om att följa landets 
lagar, vilken inkluderas i varje avtal med hotellen, viktig. För att paragrafen ska 
få effekt är det dock av stor betydelse att samtliga researrangörer följer upp detta 
krav samt att det kommuniceras längre ner i leverantörsledet samt till de hotel-
lanställda. Dessutom anser Fair Trade Center och SwedWatch att de svenska 
researrangörerna på vissa områden borde gå ett steg längre än de nationella 
lagarna. Ett exempel är att företagen bör kräva att deras leverantörers anställda 
har rätt till ett skriftligt anställningskontrakt då användningen av muntliga avtal 
missbrukas i exempelvis Thailand och leder till att anställda luras på lön eller 
avskedas utan förvarning.

11.1. Arbetsvillkor på hotellen och på hotellbyggen:
Samtliga intervjuade företag slår fast på ett mer eller mindre detaljerat sätt att 
leverantörer som hotell och andra företag de kontrakterar ska följa den lokala 
lagstiftningen. Ving är den enda som hänvisar till FN:s barnkonvention och FN:s 
deklaration om de mänskliga rättigheterna i den paragraf som finns i varje avtal 
med hotellen men ingen researrangör refererar till ILO:s kärnkonventioner. De 
senare anger de grundläggande mänskliga rättigheterna i arbetslivet. Om före-
tagen inkluderar dessa internationella konventioner i sina etiska riktlinjer skulle 
glappet mellan bristfällig nationell lagstiftning i destinationsländerna och inter-
nationellt antagna mänskliga rättigheter minskas.

Inga av reseföretagen ställer några krav på arbetsförhållanden för de som bygger 
hotellen trots att det är där som de grövsta missförhållandena har påträffats i 
denna studie. De hänvisar till den del i avtalet med hotelledningen som handlar 
om att hotellen ska följa lagen. Enligt reseföretagen borde detta även omfatta 
byggprocessen, men ingen kontrollerar att så sker. Att utsatta burmesiska gästar-
betare är med och bygger hotellen var flera kontraktörer som Fair Trade Center 
pratat med medvetna om. En kontraktör berättade att han reagerade en gång när 
han såg baracker som inte såg så bra ut. De låg på stranden invid hotellbygget 
men hotelledningen försäkrade honom om att det bara var ett tillfälligt arrang-
emang. Att minderåriga inte arbetar på hotellbyggen kan reseföretagen inte 
heller garantera eftersom de inte kontrollerar hur byggandet går till. 

Trots att företagen säger att de inte har ansvar och inflytande över byggnads-
processen finns de på plats för att bestämma om hur designen på hotellen eller 
säkerhetsbestämmelser ser ut. Då handlar det dock endast om säkerhetsaspekter 
för de västerländska resenärerna och inte för de som bygger hotellen. Både 
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Fritidsresor och Ving har egna semesterbyar Blue Village/Blue Village exotic 
respektive Sunwing/Sunprime Resorts. På dessa anläggningar har de ännu större 
möjlighet att påverka utformningen, designen, säkerheten på anläggningarna. 
Till exempel anger Fritidsresor på sin hemsida att ”… researrangören (kan) vid 
nybyggnation påverka och ha önskemål så länge dessa inte krockar med lokala 
regler”.140

Detta borde rimligen innebära att researrangörerna även kan påverka de arbets-
villkor som råder på byggena när det gäller minimiålder, skyddsutrustning, mini-
milöner, skriftliga kontrakt, osv. Det senare är särskilt viktigt då användningen 
av muntliga kontrakt är utbrett i byggsektorn i Thailand och missbrukas av 
arbetsgivarna för att neka de anställda sina rättigheter. Flera gästarbetare vittnar 
bland annat om att de blivit lurade på sina löner. 

Denna studie visar att det finns indikationer på att en del hotell som används av 
de svenska charterresearrangörerna motarbetar fackföreningar, anställer gästar-
betare som saknar registrering och skriftliga avtal, samt inte ens får minimilönen 
i den provins de arbetar, en minimilön som dessutom inte räcker för att täcka 
basbehoven.

Företagen bör undersöka dessa uppgifter och ställa skarpare krav för de hotell de 
kontrakterar. Fair Trade Center och SwedWatch är öppna för dialog kring upp-
följning av resultaten av rapporten.

11.1.2.  Fair Trade Centers och SwedWatchs rekommendationer:

Det är viktigt att påpeka att företagen bör hitta konkreta lösningar till de problem 
som lyfts fram utan att det får negativa konsekvenser för de drabbade, exempel-
vis de barn eller gästarbetarna som arbetar i byggindustrin. 

Researrangörerna bör:
Anta etiska krav som täcker in och refererar till ILO:s kärnkonventioner, FN:s • 
barnkonvention samt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 

Kraven ska ha tonvikt på:• 
Löner: de anställda bör ha rätt till löner som täcker grundläggande behov • 
såsom mat, hyra, skolgång till barnen, sjukvård mm.

Skriftliga arbetskontrakt: samtliga anställda på hotellen och arbetare som • 
bygger hotellen ska ha skriftliga och lagenliga kontrakt.

Säkerhetsutrustning och säkerhetsutbildning: samtliga arbetare ska få till-• 
gång till gratis skyddskläder och utbildning om hälsa och säkerhet. Fram-
för allt gäller detta för de arbetare som bygger hotellen.

Rätt att organisering: de svenska företagen bör visa mer aktivt att de är • 
positiva till fackföreningar. De svenska företagen bör försäkra sig om att 

140 http://www.fritidsresor.se/Footer/Om-foretaget/11757/
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det inte finns några restriktioner mot bildandet av arbetstagarorganisatio-
ner, i enlighet med den demokratiska principen om frihet till organisering.

Researrangörerna bör se till att de anställda på hotellen och på byggplatserna • 
känner till de etiska kraven inklusive sina rättigheter som anställda. Detta bör 
ske på de anställdas språk. 

Researrangörerna ska kontrollera att riktlinjerna följs på hotellen och vid • 
nybyggnation eller renovering av hotell.

Researrangörerna bör ta kontakt med lokala organisationer och fackfören-• 
ingar och träffa representanter från dessa organisationer inför kontraktering 
av ett hotell eller inför besök på ett befintligt hotell. 

ILO:s kärnkonventioner
ILO:s kärnkonventioner slår fast grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet:

Nr 29 – Om tvångs- eller obligatoriskt arbete 

Nr 87 – Om föreningsfriheten och organisationsrätten 

Nr 98 – Om organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten 

Nr 100 – Om lika lön för män och kvinnor 

Nr 105 – Om tvångsarbete 

Nr 111 – Om diskriminering vid anställning och yrkesutövning 

Nr 138 – Om minimiålder för arbete 

Nr 182 - Förbud mot barnarbete

11.2. Landkonflikter
De fältstudier som SwedWatch gjort visar att det finns tvister kring vem som 
äger mark på attraktiva och kustnära platser både i Thailand och i Brasilien. 
Fair Trade Center och SwedWatch anser att de svenska researrangörerna borde 
försäkra sig om att de hotell som man kontrakterar på befintliga eller nya resmål 
inte har byggts eller håller på att byggas på omdiskuterad mark. 

11.2.1. Fair Trade Centers och SwedWatchs rekommendationer:

Researrangörerna bör försäkra sig om att det inte finns tvister om äganderätten 
för den mark där nya hotell byggs. Exempelvis kan researrangörerna ta kontakt 
med lokala myndigheter och organisationer som arbetar med frågor som rör 
landkonflikter inför en eventuell etablering på en ort.

11.3.Barnsexturism
Alla stora svenska charterresearrangör har antagit ECPAT:s kod mot barnpro-
stitution. Apollo har varit den aktör som mest aktivt har kommunicerat uppfö-
randekoden till hotelledningarna genom att anordna utbildningar i Bulgarien och 
Thailand. Researrangörerna har initierat ett samarbete när det gäller att utbilda 
hotelledningar och andra partners, vilket är positivt. 

Det som däremot är svårt att avgöra är hur väl information har kommit fram till 
hotellpersonalen. I Thailand visade de intervjuer som SwedWatch gjort med per-
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sonalen indikationer på att all hotellpersonalen inte hade utbildats i denna fråga. 
I Brasilien finns en lokal uppförandekod för Natal-regionen där hotellen själva 
ska rapportera om sitt arbete för att motverka barnprostitution och som innebär 
att hotellen kan få oannonserade inspektioner av sin verksamhet. Endast två av 
de hotell som Ving anlitar på orten har undertecknat denna kod.

11.3.1. Fair Trade Centers och SwedWatchs rekommendationer

Researrangörerna bör informera hotelledningar om gällande lagstiftning om • 
sexbrott och om samarbetet med ECPAT.

Researrangörerna bör kontrollera hur hotellen vidareutbildar sin personal om • 
dessa frågor.

Researrangörerna bör samarbeta med organisationer som jobbar med lokala • 
initiativ som, exempelvis, den lokala kod mot barnprostitution som finns i 
Natal, Brasilien.

Researrangörerna bör premiera de hotell som undertecknat lokala koder mot • 
barnsexturism, som exempelvis i Natal.

11.4. Sexturism
Sexturism är utbrett i såväl Thailand som Brasilien. Enligt fältstudien i Thailand 
hade inga av de hotellreceptionister som intervjuats några invändningar mot 
att man tog med en prostituerad upp på rummet. På några hotell förekom det 
dessutom en så kallad ”joiner fee”, d.v.s. en avgift för att ta upp en prostituerad 
på rummet. En av de tre svenska researrangörernas kontraktör för Thailand 
bekräftade att ”joiner fee” var något som förekom på alla hotellen i Thailand och 
då även på de svenska charterresearrangörernas hotell. På vissa hotell efterfrå-
gar hotellreceptionen den medföljande personens id-kort, vilket gör det möjligt 
att minderåriga inte tas upp på rummen. Det är dock viktigt att påpeka att den 
thailändska lagen förbjuder prostitution, oavsett ålder. I vissa fall kan det dock 
vara svårt för hotellpersonalen att avgöra om det handlar om prostitution eller 
inte, men eftersom det är allmänt känt att prostitution är utbrett i Thailand 
borde researrangörer vara tydliga i sin information till resenärerna om vad som 
är olagligt i det land de besöker. 

11.4.1. Fair Trade Centers och SwedWatchs rekommendationer:

Researrangörerna bör ge bättre information till resenärerna om att prostitu-• 
tion är olaglig i Thailand, inför resan, i tidningen som delas ut på flygplanet, i 
välkomstpaketet på rummet och i hotellreceptionen.

Researrangörerna bör informera hotelledningar att man inte tolererar prosti-• 
tution på hotellen och försäkra sig om att informationen kommuniceras vidare 
till de anställda på hotellen.

11.5. Pengar kvar i landet
Ingen av de reseföretagen har någon uttalad policy om att gynna inhemska aktö-
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rer. I de kriterierna som ska uppfyllas för att kunna kallas ”grön” enligt Apollo 
finns att man ska försöka handla lokalt så mycket det går. Det finns dock inga 
kvantativa mål när det gäller detta. Fritidsresor berättar på sin hemsida om hur 
man kan vara en ansvarsfull resenär. Bland annat handlar det om att köpa lokalt 
producerade produkter och stödja lokala miljöaktivister. Det är dock inget som 
företagen själva har någon policy för.

Ving uppmanar också resenärerna att handla lokaltproducerade varor i sitt 
välkomstpaket för Thailand. När det gäller utflykter anlitas både en skandinavisk 
och en lokal guide oavsett resmål. Den thailändska lagen slår fast att en thai-
ländsk guide alltid måste vara med på guidade turer. Researrangörerna säger 
dock att resenärerna vill att en guide som pratar de skandinaviska språken alltid 
ska vara med.

Val av hotellen:
Alla tre reseföretagen anger att de viktigaste kriterierna vid val av hotellet är de 
följande: läge, närhet till kommunikationer, priset, säkerhetsaspekter (djup av 
pool osv) och hygien. Ingen av reseföretagen försöker gynna hotellen som tar ett 
större ansvar för att handla lokalproducerade varor och tjänster.

All-inclusive: när turisterna stannar hela reseveckan på en och samma anlägg-
ning som erbjuder allt de behöver och spenderar alla sina pengar där genereras 
lite pengar till den lokala ekonomin. De närliggande bar och restaurangägarna 
gynnas då inte av turismen. I de flesta all-inclusive resor, går cirka 80 procent 
av resenärens utgifter till flygresan, hotell och andra internationella företag, som 
ofta har sitt huvudkontor i resenärens hemland, och inte till lokala företag eller 
arbetare.141 

11.5.1. Fair Trade Center och SwedWatch rekommendationer:

Researrangörerna bör sätta upp kvantitativa mål och en tidsram för hur • 
mycket av de varor och tjänster som hotellen köper in ska vara lokalproduce-
rade. 

Researrangörerna bör, vid val av hotell, premiera de hotell som ägs lokalt och • 
som samtidigt gynnar det lokala näringslivet. 

11.6. Miljö
Ving är det första av reseföretagen som har satsat på miljöcertifierade hotell och 
som anger vilka mål företaget har på sin hemsida. Apollo har även nu börjat 
erbjuda så kallade gröna hotell och Fritidsresor planerar att göra det. 

11.6.1. Fair Trade Center och SwedWatch rekommendationer:

Researrangörerna bör anta en miljöpolicy och kommunicera den på hemsidan• 

141 Källa: UNEP DTIE SCP, United Nations Environment Program, Sustainable Consumption 

and Production Branch – impacts of tourism, negative impacts, leakage.
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Researrangörerna bör ge bättre information om vad de olika miljöcertifiering-• 
arna för de ”gröna” hotell man erbjuder innebär.

Researrangörerna bör sätta upp konkreta mål och en tidsram för sitt miljöar-• 
bete.

11.7. Samarbete
På samma sätt som de svenska researrangörerna har börjat samarbeta kring 
utbildningen av lokala aktörer om ECPAT:s kod kan de samarbeta även när det 
gäller andra etiska frågor. Att de delar hotell ibland gör att de, tillsammans, är 
betydande kunder som, i vissa fall, har stor förhandlingsmakt gentemot hotelled-
ningen.

Att de svenska researrangörerna ingår i större internationella koncerner skapar 
samarbetsmöjligheter och ökad påtryckningsmakt. De engelska aktörerna 
inom TUI, Thomas Cook eller Kuoni koncern har på grund av en stor press 
från de engelska resenärerna och olika organisationer, börjat ta fram en policy 
för ansvarsfull turism samt att kontrollera hotellen gentemot en checklista. De 
svenska bolagen bör samarbeta och dra nytta av arbetet i andra delar av sina 
koncerner.

11.8. Kontakt med lokala organisationer
Researrangörerna uttryckte sin maktlöshet när det gällde att kontrollera om de 
krav de ställer efterlevs. Var och en av dem har drygt 1000 hotell att hantera. Av 
denna anledning har företagen allt att vinna på att samarbeta med lokala organi-
sationer i turistländerna, till exempel lokala fackföreningar eller andra med god 
inblick i leverantörernas verksamhet.

11.9. Kommunikation gentemot konsumenterna

Researrangörerna bör se till att information om vilka etiska krav som gäller • 
ska vara tillgänglig både på företagets hemsida och i katalogerna.

På sin hemsida bör resebolagen beskriva mer i detalj hur de etiska reglerna • 
följs upp och hur personalen på anläggningarna informeras om företagets 
bestämmelser.

På hemsidan bör företagen även informera om vilka hotell som omfattas av • 
reglerna samt om dessa regler även gäller dem som bygger hotellen.

11.10. Genomförande och redovisning
Ovan punkter bör följas upp och redovisas öppet. Företagen bör även vara öppna 
för oberoende granskningar.
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