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ILO:s protokoll till konvention nr 29 angående tvångs- eller obligatoriskt 
arbete och rekommendation nr 203 om kompletterande åtgärder för 
ett effektivt avskaffande av tvångs- eller obligatoriskt arbete 
 
LO, TCO och Saco har beretts möjlighet att yttra sig över ILO:s protokoll till konvention nr 29 
angående tvångs- eller obligatoriskt arbete och rekommendation nr 203 om kompletterande 
åtgärder för ett effektivt avskaffande av tvångs- eller obligatoriskt arbete. 
 
Som redovisas i ILO-kommitténs remissunderlag antogs protokollet till konvention nr 29 med 
437 röster för, 8 emot och 27 nedlagda röster och rekommendationen antogs med 459 röster 
för, 3 emot och 12 nedlagda röster. Både protokollet och rekommendationen antogs således 
med övervägande majoritet och det ska framhållas att de svenska regerings-, arbetsgivar- 
och arbetstagarombuden röstade för ett protokoll och för en rekommendation.  
 
Protokollet utgör ett tillägg till konvention nr 29 som är en av ILOs kärnkonventioner och 
syftar till att anpassa konventionen till dagens former av tvångsarbete. Protokollet tydliggör 
medlemsstaternas ansvar att förebygga och avskaffa tvångsarbete samt att skydda offer för 
tvångsarbete. Rekommendationen kompletterar konventionen och protokollet och 
innehåller ett antal förslag för att komma till rätta med bristerna i tillämpningen av 
konventionen.   
 
Som framgår av ILO:s rapport IV (1) ”Strengthening action to end forced labour” 1 är det över 
80 år sedan ILO antog konvention 29 för att bekämpa tvångsarbete, men trots det 
förekommer tvångsarbete än idag. Det är i princip spritt över hela världen, även om 
omfattningen skiljer sig åt mellan olika regioner. Traditionella former av tvångsarbete har 
minskat, men nya former har uppstått. Över 20 miljoner människor beräknas vara offer för 
tvångsarbete. En fjärdedel av offren är barn under 18 år. Vi anser att det är oerhört angeläget 
att alla typer av tvångsarbete avskaffas. Tvångsarbete är en kränkning av offrens mänskliga 
rättigheter och ett hinder mot att uppnå anständiga arbetsvillkor. Sverige har ratificerat 
konvention nr 29 och röstat ja till protokollet vid arbetskonferensen. LO, TCO och Saco anser 

                                                        
1 Rapporten togs fram till ILO:s arbetskonferens 2014. Rapporten är utgiven 2013.  
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att Sverige ska ratificera protokollet. Vi kan i nuläget inte bedöma om det finns några 
konkreta ratifikationshinder, utan det är en fråga som måste utredas närmare. Skulle det vid 
en sådan utredning anses föreligga ratifikationshinder, är vår uppfattning att sådana hinder 
måste överbryggas, om nödvändigt, genom ändringar i svensk rätt. Det skulle inte vara 
acceptabelt om Sverige inte ratificerar ett protokoll till en av ILO:s kärnkonventioner och 
därmed inte åtar sig att arbeta för ett avskaffande av tvångsarbete på det sätt som anges i 
protokollet.  
 
Vår uppfattning är att det måste utredas om och hur Sverige uppfyller de i protokollet ställda 
kraven. Vår preliminära bedömning är dock att Sverige för närvarande inte uppfyller kraven i 
alla delar. Som exempel kan nämnas att Sverige, såvitt vi känner till, inte har en sådan 
nationell strategi och handlingsplan som anges i artikel 1 punkt 2. Vi anser därför att Sverige 
omgående och skyndsamt bör påbörja arbetet med att utarbeta en sådan nationell strategi 
och handlingsplan i samråd med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, för att 
förbereda en ratificering. 
 
Rekommendationen innehåller ett antal konkreta förslag på åtgärder som medlemsländerna 
bör vidta för att uppfylla sina åtaganden enligt konventionen och protokollet.  Vi anser att 
förslagen är relevanta och ger tydliga riktlinjer till medlemländerna om vad som krävs för att 
avskaffa tvångs- eller obligatoriskt arbete. Vår utgångspunkt är att Sverige ska följa dessa 
förslag. Det måste dock analyseras i vad mån Sverige redan uppfyller förslagen och vilka 
eventuella åtgärder rekommendationen kan föranleda för Sveriges räkning.  
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