Hotellarbetare i Dubai fast i usla villkor
Hårda förhållanden, beslagtagna pass och 12-timmars arbetsdagar utan varken raster eller
övertidsersättning. Så ser vardagen ut för migranter som arbetar på hotell i Dubai, enligt
en ny rapport från Swedwatch och Fair Action.
Dubai är ett snabbt växande chartermål. I år flyger 20 000 personer dit med något av de tre
största svenska charterbolagen, en siffra som väntas tredubblas de kommande åren.
Hotellsektorn i regionen är helt beroende av migrantarbetare. Swedwatch har tillsammans
med Fair Action granskat förhållandena för anställda på tre hotell som används av Apollo,
Ving och Fritidsresor.
Resultaten, som publiceras i rapporten ”Shattered Dreams” idag, är nedslående. Swedwatch
intervjuade 30 arbetare och 28 av dem har fått sina pass beslagtagna av arbetsgivaren. De
arbetar ibland tolv timmar i sträck under pressade scheman, ofta utan övertidsersättning.
Flera av dem har även tvingats betala en rekryterare för att få sin anställning.
– En del arbetare uppger att de städar 30 rum om dagen, vilket sliter på kropp och själ. Men
kafalasystemet i Dubai gör att de trots usla villkor inte kan byta jobb, säger Olof Björnsson,
researcher på Swedwatch som intervjuat arbetarna i Dubai.
Enligt internationella ramverk för företagsansvar såväl som företagens egna
uppförandekoder ska anställdas rättigheter respekteras i all verksamhet. Men granskningen
avslöjar ett stort glapp mellan policy och praxis.
– Att samtliga charterbolag inte visste om rättighetskränkningarna på hotellen de använder
är anmärkningsvärt då dessa problem är väl kända i regionen, säger Anneli Nordling,
ordförande i Fair Action.
I rapporten riktar Swedwatch tio rekommendationer till de granskade charterbolagen.
Framförallt måste de införa rutiner för att upptäcka och förhindra kränkningar av mänskliga
rättigheter i sin verksamhet. En annan rekommendation är att charterbolagen säkerställer
att anlitade hotell följer lokal lagstiftning i frågor som arbetstider och avgifter för rekrytering,
samt inte beslagtar migrantarbetares pass.
Ladda ner hela rapporten här: www.swedwatch.org
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