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Gemensamt engagemang mellan SODEXO och IUL för förebyggande av sexuella 

trakasserier 
Bilaga till det internationella ramavtalet SODEXO-IUL av den 12 december 2011 

 
 

Inledning 
- ”Sodexo” avser företaget Sodexo SA och samtliga dotterbolag under dess kontroll; 
- ”IUL” avser den Internationella unionen för livsmedels-, njutningsmedels-, och 

lantarbetareförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen, och dess 
medlemsförbund inomSodexos  verksamhetsområde. 

 

I enlighet med det internationella ramavtalet mellan Sodexo och IUL, bekräftar samtliga parter sitt 
engagemang att respektera de grundläggande mänskliga rättigheterna, nämligen: 
- Allmänn förklaring om de mänskliga rättigheterna; 
- den Internationella arbetsorganisationens (ILO) grundläggande konventioner; 
- De internationella instrument för mänskliga rättigheter som omnämns i Kapitel 4 i Organisationen 
för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD) riktlinjer för multinationella företag.  

 
Enligt ILO utgör sexuella trakasserier en form av diskriminering i enlighet med ILOs konvention nr 111 
angående diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning - en av ILOs grundläggande 
konventioner. Den fastslår att alla människor, oavsett ras, trosbekännelse eller kön, har rätt att i frihet, 
ekonomisk trygghet och under lika förutsättningar eftersträva materiellt välstånd och kulturell 
utveckling.  

 
Att förebygga sexuella trakasserier på arbetsplatsen är en nödvändig förutsättning för respekten av 
dessa olika åtaganden men Sodexo och IUL fäster även stor vikt vid arbetsmiljön. 

 
I detta åtagande erkänner Sodexo skyldigheten att respektera de lagar och föreskrifter som gäller i de 
länder där Sodexo är verksam. En del av bestämmelserna i åtaganden mellan Sodexo och IUL kan 
vara mer förmånliga än vissa länders lagar. I sådana fall kommer Sodexo att genom dialog försöka 
främja de mest gynnsamma principerna i detta åtagande för att bekämpa sexuella trakasserier på 
arbetsplatsen utan att någonting i detta avtal kan tvinga Sodexo att inte respektera lagarna i något av 
dessa länder. 

 
Detta åtagande bygger på Sodexos och IULs arbete för mångfald och delaktighet som gynnar alla 
människor oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, funktionshinder eller sexuell läggning. 

 
Avsiktsförklaring 

 

Sexuella trakasserier i arbetslivet utgör ett brott och är illegalt i många länder. Sexuella trakasserier 
kan leda till stort lidande och försämrad hälsa. Sexuella trakasserier kan medföra störningar i arbetet 
för de som är drabbade. De kan även leda till att de säger upp sig om det är arbetsplatsen som är 
källan till trakasserierna. 
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Sexuella trakasserier är en form av våld som på ett oproportionerligt vis drabbar kvinnor, men   även 
män  eller  personer med olika sexuell läggning kan utsättas för sådana. Samtliga fall av sexuella 
trakasserier måste tas i beaktande och detta oavsett vilken hierarkisk ställning de anställda har eller 
vilket deras avtalsenliga förhållanden med Sodexo är och behandlas på samma sätt. Dessutom kan 
även kunder, konsumenter och underleverantörer som har daglig kontakt med Sodexo-anställda 
utsätta dessa för sexuella trakasserier.  

 

Sexuella trakasserier innebär en kränkning av principen om jämställdhet och försämrar 
arbetsförhållandena. De kan ta sig olika uttryck: 

 

 en förolämpning eller olämplig kommentar eller insinuation om en persons kläder, 
utseende, ålder, osv. ; 

 en nedlåtande attityd med sexuell innebörd som kränker värdigheten; 

 en sexuell inbjudan eller en olämplig förfrågan, underförstådd eller uttrycklig, vare sig 
den är åtföljd eller ej med hot; 

 alla gester som kan tolkas som sexuella; 

 och all oberättigad fysisk kontakt såsom beröringar, smekningar, nypningar eller fysiska 
angrepp. 

 
Sexuella trakasserier på arbetsplatsen kan utgöra försvårande omständigheter när de är en 
förutsättning för anställning, eller ett villkor för att behålla ett arbete och som en faktor som 
påverkar arbetsförhållandena och/eller karriärmöjligheterna. 

 
Sodexo och IUL vill försäkra sig om att alla anställda är medvetna om vilka handlingar som utgör 
sexuella trakasserier och att de till fullo förstår vad som förväntas av dem, och vet hur man 
rapporterar eventuella problem och kan känna sig trygga att anmäla förmodade överträdelser. 

 
Sodexo och IUL har tillsammans fastställt åtgärder och bästa  praxis som måste förmedlas inom 
företaget och till IULs medlemsförbund för att möjliggöra konkreta åtgärder och uppföljning. 

 
Principer, förfaranden och processer för att sätta stopp för sexuella trakasserier på arbetsplatser 

 
De förfaranden som Sodexo och IUL kommit överens om bygger på följande principer: 

 

 för såväl Sodexo som IUL och dess medlemsförbund råder det noll tolerans för sexuella 
trakasserier; 

 sexuella trakasserier utgör en förseelse som kan leda till disciplinära åtgärder ; 
 i fall av sexuella trakasserier är det förövaren som omplaceras, om så är nödvändigt, eller 

delges andra åtföljder, inklusive uppsägning, i enlighet med landets lagstiftning, och detta 
oavsett hans/hennes hierarkiska ställning inom företaget; 

 Sodexo ska se till att alla deras anställda informeras om denna policy och om deras 
skyldigheter och kan även tillhandahålla utbildning i denna fråga; 

 IULs medlemsförbund som företräder Sodexo-anställda kan genomföra upplysnings- och 
utbildningsverksamhet för sina medlemmar.  
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Sodexo erkänner vikten av att upprätta en lokal procedur angående sexuella trakasserier som är 
specifik för varje land och som de anställda känner till.  Proceduren ska fastställa metoder för 
rapportering, undersökning och konfidentiell och neutral behandling av sexuella trakasserier. Den 
information, som sammanställts inom ramen för proceduren, kommer att behandlas av personer 
som ånjuter förtroende och som genomgått särskild utbildning inom detta område så att de kan göra 
en tillförlitlig och rättvis undersökning av rapporterade fall. 

 

Sodexo kommer inte att tolerera repressalier mot eller mobbning av en anställd som konstaterar och 
rapporterar problem angående någon form av sexuella trakasserier, som anmäler och/eller som 
deltar i  procedurer angående ett förmodat fall av sexuella trakasserier, förutsatt att detta görs i god 
tro och med verkliga fakta som grund. 

 
Sodexo kommer att arbeta tillsammans med representativa fackförbund som är anslutna till IUL för 
att förvissa sig om att informationen om vårt åtagande att bekämpa trakasserierna verkligen beaktas. 

 
I länder där IUL inte har några medlemsförbund, kan Sodexo använda detta åtagande som 
referenstext för att genomföra förebyggande åtgärder av sexuella trakasserier i samtliga länder där 
Sodexo är verksam. 

 

Sodexo förbinder sig att införa en klausul mot sexuella trakasserier i uppförandekoden, att meddela 
sina underleverantörer och leverantörer om denna och kommer att använda sig av sitt inflytande för 
att lösa alla eventuella fall av sexuella trakasserier inom ramen för dess relationer som gäller 
serviceföretag/leverantörer. 

 
Nästa steg 
Sodexo och IUL anser att konkreta handlingar är nödvändiga för att förebygga sexuella trakasserier 
på arbetsplatsen. Sodexo välkomnar IULs medverkan i upprättandet av dessa åtaganden och i utbytet 
av bästa praxis och information för ökad medvetenhet och uppföljning. 

 

För att garantera att åtgärderna för att bekämpa sexuella trakasserier på arbetsplatserna i varje land 
är effektiva och förvissa sig om att de ovannämnda principerna  är kända, är parterna eniga om att 
utföra regelbundna utvärderingar av de olika åtgärderna (årliga möten). 

 
Den franska versionen av detta avtal är den officiella och har tolkningsföreträde framför andra 
språkversioner. 

 
 

Paris 
Den 21 juni 2017 
Upprättat i 2 exemplar 
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