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INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN
44:e kongressen
Singapore, 17 oktober 2018
Konferens i sektionen för turism
RAPPORT
Konferensen i sektionen för turism ägde rum onsdagen den 17 oktober 2018.

Dagordningens punkt 1: Fastställande av dagordning
Konferensen antog dagordningen såsom den presenterades.

Dagordningens punkt 2: Val av rapportör, valkontrollanter och rösträknare
Dane David Massiah (AWU, Antigua & Barbuda) valdes till rapportör.
Makala Beckles-Jordan (NUPW, Barbados) valdes till valkontrollant.

Dagordningens punkt 3: Kongressens temadokument
Sektionssekreteraren gav en presentation om arbetets framtid och turism med fokus på sektionens
utmaningar. Dessa koncentrerades till:
•
•
•
•
•
•

Megatrender som har kraftig påverkan både på turistindustrin och den vidare världen, såsom
klimatförändringarna, globaliseringen och tekniska förändringar;
Snabba förändringar, och hur dessa påverkar arbetsmarknaden;
Behovet av lagstiftning som skyddar arbetarna, och de negativa aspekterna för arbetare i denna
industri
Ändringar av de traditionella sysselsättningsformerna inom industrin;
Mobilitet som tjänst; och
Ökande medlemsantal; innovativt kampanjarbete; och behovet att påverka global och regional
politik.

Den biträdande generalsekreteraren gav en muntlig presentation om kongressens temadokument, med
fokus på sektionens prioriteringar. Under en allmän diskussion togs följande punkter upp:
•
•

Behovet att kartlägga medlemmar som arbetar i turistsektorn i alla ITF:s sektioner;
Globala katastrofer och nödsituationer kan ha en enorm påverkan både internationellt och på
lokala samhällen som är beroende av turism; det var av största vikt att säkerställa att information
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•
•
•
•

om effekterna sprids på ett ansvarstagande och korrekt sätt för att undvika onödig negativ inverkan
på den turismbaserade ekonomin;
Behovet att fokusera på att bevara miljön i ljuset av att vissa turistmål är på väg att utplånas;
Involvera företrädare för andra sektioner och fackliga federationer för att utveckla strategier och
mana till förändring;
Behovet att arbeta med andra industrier, t.ex. stora flygbolag och kryssningsföretag för att öka
inflytandet för arbetare inom turismsektorn; och
Hur MaaS och plattformsteknik påverkar sektorn.

Josef Maurer, operationschef (ETF), gav en presentation om arbetets framtid inom turismsektorn. Under
den allmänna diskussionen togs följande upp:
•
•
•
•

Fler program om otrygga arbeten, trakasserier och tillfälliga anställningar;
Social hållbarhet;
Behovet att förtydliga EU:s lagar i ljuset av förändringar inom industrin, utan att underminera
kollektivförhandlingar; och
Fair Hotels-initiativet och behovet att expandera det.

Konferensen antog kongressens temadokument såsom det presenterats.

Dagordningens punkt 4: Arbetsprogram
Den biträdande sekreteraren för turismsektionen gav en presentation om arbetsprogrammets
prioriteringar för 2019–2023.
Konferensen antog de sektionsrelaterade prioriteringarna för 2019-2023 såsom de presenterats.

Dagordningens punkt 5: Motioner
Det fanns inga motioner som remitterats till konferensen av redaktionsutskottet.

Dagordningens punkt 6: Val
Följande valdes av konferensen:
Ordförande
Vice ordförande
Vice ordförande
Representant för kvinnliga transportarbetare
Representant för unga transportarbetare
Ordinarie ledamöter

Dane David Massiah (AWU, Antigua & Barbuda)
Birgitta Paas (FNV, Nederländerna)
Masayuki Naganawa (Service Rengo, Japan)
Praveena Singh (AIRF, Indien)
Nedezhda Staneva (FTTUB, Bulgarien)
Manuel Cortes (TSSA, Storbritannien)
Nina Ricci (USYTZPOG, Gabon) - första delen av
perioden
Luis Machuango Macuacua (SINTIHOTS,
Moçambique) – andra delen av perioden
Li Yin Yao (TTLU, Taiwan)
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Konferensen fastställde att Nina Ricci (USYTZPOG, Gabon) och Luis Machuango Macuacua (SINTIHOTS,
Moçambique) skulle dela på rollen som ordinarie ledamot för Afrikaregionen – Ricci har rollen som
ordinarie ledamot under första halvan av perioden och Machuango Macuacua har rollen under den andra
halvan av perioden.
Konferensen fastställde sammansättningen av turismsektionskommittén, bifogad som Bilaga 1.

Dagordningens punkt 7: Övriga frågor
Den avgående sektionsordföranden tackade ledamöterna i sektionskommittén för deras stöd under de
senaste fyra åren och tackades i sin tur för sina ansträngningar av den nyligen tillsatta sektionsordföranden.
Den nya sektionsordföranden tackade sina karibiska kollegor och alla i turismsektionen för att de gav
honom förtroende att tillträda som ordförande.
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Bilaga 1

TURISMSEKTIONSKOMMITTÉN
Per den 17 oktober 2018
Sektionsfunktionärer
Ordförande
Vice ordförande
Vice ordförande
Representant för kvinnliga transportarbetare
Representant för unga transportarbetare
Ordinarie ledamöter

Dane David Massiah (AWU, Antigua & Barbuda)
Birgitta Paas (FNV, Nederländerna)
Masayuki Naganawa (Service Rengo, Japan)
Praveena Singh (AIRF, Indien)
Nedezhda Staneva (FTTUB, Bulgarien)
Manuel Cortes (TSSA, Storbritannien)
Nina Ricci (USYTZPOG, Gabon) – första delen av
perioden
Luis Machuango Macuacua (SINTIHOTS,
Moçambique) – andra delen av perioden
Li Yin Yao (TTLU, Taiwan)
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