
AVTAL OM FACKLIGA RÄTTIGHETER
MELLAN IUL OCH KONCERNEN ACCOR

Koncernen ACCOR och IUL:

• konstaterar att ett samhälle som grundas på demokratiska värderingar och
respekt för individens rättigheter är förutsättningen för allt socialt och ekonomiskt
framåtskridande inom ramen för en global ekonomi;

• konstaterar också att hotellbranschen behöver social fred och samstämmighet för
att kunna utvecklas;

• lovar följaktligen att verka i denna anda, och framförallt genom den förebild som
de avser att utgöra;

• påminner om varje anställds fundamentala rätt att bli representerad och försvarad
av en facklig organisation som denne själv väljer;

• erkänner ömsesidigt motpartens legitimitet och dennes rätt att utöva både social
och ekonomisk verksamhet inom sitt ansvarsområde, så länge de agerar enligt
lagar, kollektivavtal och andra gällande ordningar;

• är övertygade om att båda parter har ett ansvar för att stärka demokratin inom
koncernen, och att detta innebär att både erkänna att det finns skillnader i fråga
om medel och metoder, och att man söker efter förhandlingslösningar;

• konstaterar att detta mål, för att kunna uppnås, kräver utbildning och information
av all berörda anställda liksom av deras representanter för att de bättre skall
kunna förstå vad som står på spel för företaget, och dess problem och
begränsningar;

I denna anda förbinder sig koncernen ACCOR och IUL för att:

1. se till att ILOs konventioner 87, 98 och 135 efterföljs i alla koncernen Accors
anläggningar. Konventionerna handlar om:

• de anställdas rätt att ansluta sig till en facklig organisation som de själva
väljer,

• de anställdas skydd mot varje form av diskriminering som kan hota den
fackliga friheten,

• de fackliga representanternas skydd mot varje åtgärd som är till skada för
dem, inklusive uppsägning, och som skulle vara en följd av deras ställning
eller verksamhet som representanter för de anställda, så länge de handlar
i enlighet med lagar, kollektivavtal och andra gällande ordningar.

Koncernen Accor förbinder sig alltså att inte motarbeta de anställdas fackliga
organisering.

Koncernen Accor anser att respekten för de fackliga rättigheterna bidrar till dess
märkesnamns goda rykte.

2. uppmuntra företagsledningarna på bolags- eller anläggningsnivå att göra det
möjligt för de fackliga representanterna att fullgöra sina uppgifter och att i mån



av jämförbara förutsättningar låta dem få tillgång till samma utbildnings- och
befordringsmöjligheter som alla andra anställda.

De båda parterna är eniga om att eventuella tvister om avtalets tolkning eller
tillämpning utreds gemensamt i syfte att göra rekommendationer till de berörda
parterna. Den franska ordalydelsen är den utslagsgivande.

Genève den 9 juni 1995
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1.  Med de anställdas representanter förstås personer såsom de definieras i ILOs konvention nr 135,

artikel 3: termen ”de anställdas representanter” betecknar personer som erkänns som sådana i
nationell lagstiftning eller praxis, vare sig de är:

a) fackliga representanter, dvs representanter utnämnda eller valda av fackföreningar eller deras
medlemmar;

b) eller valda representanter, dvs representanter som valts av företagets anställda i fria val, i enlighet
med nationell lagstiftning eller kollektivavtal, och vars funktioner inte utsträcker sig till en
verksamhet som i de berörda länderna erkänns som fackföreningarnas prerogativ.’


