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Till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 
 
LO, TCO och Saco uppmanar Sverige att ratificera ILOs protokoll till 
konvention nr 29 om tvångsarbete 
 
Med denna skrivelse uppmanar LO, TCO och Saco Sveriges regering att skyndsamt 
underställa riksdagen frågan om att ratificera ILOs protokoll till konvention nr 29 om 
tvångsarbete. 
 
Vid ILOs arbetskonferens 2014 röstade den svenska regeringen för ett antagande av ett 
protokoll till konvention nr 29. Protokollet innebär ett förtydligat ansvar för att förebygga 
tvångsarbete. En ratificering innebär att skyddet för offren stärks samtidigt som förövarna kan 
ställas till svars i en rättslig process. Det har nu gått mer än 17 månader sedan protokollet 
antogs och en medlemsstat är enligt ILO-stadgan skyldig att inom högst 18 månader från 
arbetskonferensens session lägga fram för landets lagstiftande församling vissa antagna 
instrument, ett sådant är protokoll till en konvention. Regeringen har dock inte gjort någon 
sådan ansats. Det är något som LO, TCO och Saco beklagar och uppmanar regeringen att 
snarast åtgärda.   
 
Europaparlamentet antog i september en lagstiftningsresolution om att varje medlemsland ska 
ratificera protokollet till konvention nr 29.  LO, TCO och Saco förutsätter att Sveriges 
regering stödjer resolutionen och föregår med gott exempel genom att ratificera protokollet 
samt, i enlighet med protokollet, upprätta en handlingsplan mot tvångsarbete tillsammans med 
parterna på arbetsmarknaden. 
 
Tvångs- och slavarbete måste bekämpas. Enligt ILO arbetar 21 miljoner människor under 
tvång runt om i världen, varav 1,6 miljoner i Europa. Utvecklingen går åt fel håll, med allt fler 
som drabbas.  
 
Niger har ratificerat protokollet och för några veckor sedan följde Norge efter som det andra 
landet i världen. För att inte protokollet ska bli en papperstiger krävs det att protokollet 
ratificeras brett och av många länder. Om inte länder som Sverige tar sitt ansvar och följer 
upp sitt beslut från ILO-konferensen 2014, riskerar andelen människor som hamnar i 
tvångsarbete att öka ännu mer. 
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Svenska ILO-kommittén uttalade i februari 2015 (yttrande 11/2014) att Sverige bör ratificera 
protokollet samt att det är ett viktigt instrument för att förebygga och motverka tvångsarbete. 
Mot denna bakgrund anser LO, TCO och Saco att regeringen bör prioritera att protokollet till 
konvention nr 29 snarast ratificeras. 
 
Med vänlig hälsning 
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Ordförande LO  Ordförande TCO Ordförande Saco 
  
 


