
Rapport från ILOs 105e arbetskonferens,  den 30 maj – 10 juni 2016, 
Genève 
 
Representanter för den svenska arbetstagargruppen var: 
Ullika Dalén, Saco, expert 
Lise Donovan, TCO, vice delegat 
Oscar Ernerot, LO, delegat 
Anna Gustafsson, TCO, expert 
Mattias Schulstad, LO, expert 
 
Inledning 
 
Den 105e arbetskonferensen valde Mildred Oliphant, arbetsmarknadsminister från Sydafrika 
som ordförande  och Ramon Alberto Morales Quijano, regeringsrepresentant från Panama, 
som vice ordförande. Arbetstagarna representerades av Eric Manzi från Rwanda och 
arbetsgivarna av Alberto Echavarria, Colombia. 
 
Schweiz förbundspresident Johann Schneider-Ammann talade till konferensens delegater 
under öppningsceremonin. Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande, talade i 
konferensens plenum om vikten av hållbar tillväxt, social dialog och Decent Work. 
 
Generaldirektör Guy Ryder presenterade sin årliga rapport till konferensen under temat ILO 
och Agenda 2030. Den svenska arbetstagardelegaten berörde rapporten i sitt tal i plenum och 
lyfte bland annat att det är viktigt att ILO bidrar till förverkligandet av Global Deal. I talet 
framfördes också från LO och TCO vikten av solidaritet med Palestinas arbetare. 
 
Den 8 juni hölls den internationella dagen mot barnarbete. Temat för konferensen var ”End 
child labour in supply chains – it is everyone’s business. ”The world of work” seminariet 
hölls den 10 juni. Temat var “decent jobs for youth”. Unga personer deltog i ett panelsamtal 
om hur arbeten med anständiga villkor ska kunna skapas för att unga ska få arbete. 
Diskussionen fördes också i relation till Agenda 2030 och mål nr. 8. 
 
Tillämpningskommittén (Lise Donovan och Ullika Dalén) 
(Committee on the Application of Standards) 
 
Kommitténs arbete leddes av ordförande Cecilia Mulindeti-Kamanga, regeringsrepresentant 
från Zambia. Talesperson för arbetsgivarna var Sonia Regenbogen från Kanada, och för 
arbetstagarna var Marc Leemans från Belgien talesperson. Rapportör var Verónica Diana 
López Benítez, regeringsrepresentant från Paraguay.  

Den lista av fall som arbetades fram, antogs enhälligt. Hänsyn har tagits till såväl typer av 
konventioner som geografisk balans. Arbetstagarna betonade vid inledningen av kommitténs 
arbete att det är viktigt att nå till slutsatser i konsensus i alla de behandlade fallen och att 
undvika referens till skilda meningar. Arbetsgivarna tog upp att de alltjämt är bekymrade 



kring behandlingen av strejkrätten, och expertkommitténs status. Arbetstagarna betonade 
betydelsen av att visa att ILO har kompetens att återuppta sin övervakningsfunktion vad gäller 
efterlevnad av internationella arbetsrättsliga standarder.  

Det var 24 enskilda fall som granskades under konferensen (se nedan lista över länder och 
konventioner). Eftersom årets konferens pågick i endast två veckor, var arbetsdagarna i 
tillämpningskommittén långa. Kommittén enades om slutsatser i alla fallen. 

Mauretanien  konvention 29 

Vitryssland  konvention 29 

Bangladesh  konvention 87 

El Salvador  konvention 87 

Filippinerna  konvention 87 

Guatemala   konvention 87 

Indonesien  konvention 87 

Kambodja  konvention 87 

Kazakstan  konvention 87 

Mexiko  konvention 87 

Storbritannien konvention 87 

Swaziland  konvention 87 

Ecuador  konvention 98 

Irland  konvention 98 

Malaysia  konvention 98 

Mauritius  konvention 98 

Zimbabwe  konvention 98 

Turkmenistan konvention 105 

Tjeckien  konvention 111 

Qatar  konvention 111 

Venezuela  konvention 122 

Nigeria  konvention 138 

Honduras  konvention 169 

Madagaskar  konvention 182   

 

De nordiska fackliga deltagarna i kommittén samarbetade aktivt kring de inlägg som hölls. 
Lise Donovan höll muntliga inlägg i ärendet om Turkmenistan för brott mot konvention 105 
om avskaffande av tvångsarbete. Huvudbudskapet i inlägget var värdet av demokrati och 



social dialog mellan fria, demokratiska och självständiga parter för att avskaffa tvångsarbete 
och främja goda levnads- och arbetsförhållanden samt fred och social rättvisa. 

Värt att nämna är även det irländska fallet. Bakgrunden var i korthet den att ett fackförbund 
på Irland hade för avsikt att ingå ett kollektivavtal om bland annat lön/ersättning för de 
medlemmar som är self-employed” (egenföretagare). Man blev dock stoppad av 
konkurrensmyndigheten och så småningom även av EU. Den kritiska punkten är att man, 
enligt EU-rätten, kan ingå kollektivavtal om lön när det gäller arbetstagare, eftersom det 
uttryckligen är undantaget från de EU-rättsliga konkurrensbestämmelserna. Men man kan 
alltså inte ingå motsvarande avtal om lön/ersättning för egenföretagare om de är att betrakta 
som uppdragstagare för då utgör det en otillåten kartellbildning. Det problem som uppstår i 
relation till ILO-konvention 98 är att man där har ett väsentligt vidare arbetstagarbegrepp 
(worker) som även omfattar ”self-employed”. Och har man då som på Irland en lagstiftning 
som förbjuder kollektivavtal om lön/ersättning för egenföretagare så strider det mot 
konvention 98, ansåg arbetstagarsidan. Den irländska regeringen fick i uppdrag att 
återrapportera på en rad punkter till Expertkommittén i november 2016. 

Även det brittiska fallet var principiellt viktigt och handlade om brott mot konvention 87 med 
anledning av att regeringen har lagt ett lagförslag bland annat om att vid strejk låta tillfälliga 
arbetstagare göra det arbete de strejkande normalt gör, att vid beslut om strejkåtgärder ska 
åtminstone 50 procent av medlemmarna i en fackförening ha deltagit i medlemsomröstningen, 
att vid strejkåtgärder som berör offentlig verksamhet ska minst 40 procent av samtliga 
röstberättigade stå bakom beslutet. Man vill också ändra reglerna för hur fackliga avgifter får 
kanaliseras vidare till kampanjverksamhet och politiska partier. Det noterades i slutsatserna 
att det ännu inte fanns någon lagstiftning med detta innehåll i kraft ännu och uppmanade den 
brittiska regeringen att rapportera till Expertkommittén i november 2016. 

I slutsatserna till 2 av de 24 fall som granskades inkluderades en så kallad ”special 
paragraph”. Det är en kraftig markering som bara ges undantagsvis, företrädesvis för 
upprepade och grova kränkningar av rättigheter som ingår i kärnkonventionerna. Det kan 
bland annat leda till en negativ påverkan på de aktuella ländernas handel eftersom vissa 
frihandelsavtal har sanktioner som utlöses i en sådan situation. I år gällde båda frågorna 
konvention 87 och det var Bangladesh och El Salvador som drabbades på grund av 
regeringarnas underlåtenhet att vidta tillräckliga åtgärder men även för bristande eller helt 
uteblivna framsteg. 

Slutligen kan noteras att frågan om strejkrätten inte ställdes på sin spets vid årets konferens.  

  



Kommittén för anständiga arbetsvillkor i de globala produktionskedjorna 
(Oscar Ernerot) 
(Committee on Decent Work in Global Supply Chains) 
 
Kommittén hade långa och svåra diskussioner på grund av att parternas stod mycket långt 
ifrån varandra vad gäller utgångspunkten för diskussioner. Trots det lyckades kommittén till 
sist enas om ett antal viktiga slutsatser. Parterna enades om att produktion i komplicerade 
globala kedjor bidrar till en ökad risk att människor inte garanteras mänskliga rättigheter i 
arbetslivet. Man enades likaså om att ILO är den organisation som är bäst lämpad att utveckla 
och hantera de brister som finns i globala produktionskedjor vad gäller anständiga 
arbetsvillkor. 
 
Som slutsats enades kommittén bland annat om att företag ska genomföra tillräcklig ”due 
dilligence” för att identifiera, förebygga och minska de negativa effekterna av sin verksamhet 
och förtydliga hur verksamheten ska förmås att respektera grundläggande mänskliga 
rättigheter i arbetslivet. 
 
Därutöver enades kommittén om att ILOs trepartsdeklaration om multinationella företag och 
socialpolitik (MNE-deklarationen) har en viktig roll som inte ska glömmas då den kan 
maximera de positiva effekterna av multinationella företags verksamhet samt motverka 
negativ inverkan av verksamheten. Parterna enades om värdet av social dialog och 
internationella ramavtal och hur dessa är utformade för att stödja de grundläggande mänskliga 
rättigheterna i arbetslivet. 
 
Kommittén framhöll vikten av snabbare ratificering av grundläggande ILO konventioner och 
bättre efterlevnad i flera medlemsländer. Arbetstagargruppen lyfte behovet av att skyndsamt 
kalla till ett trepartiskt expertmöte för att finna en gemensam strategi för hur arbetet med att 
stärka arbetstagares rättigheter i globala produktionskedjor ska förbättras. En första diskussion 
om tillsättning av expertgruppen tas upp på ILOs styrelsemöte i november. 
Arbetstagargruppen framförde även som viktigt att villkoren för arbetare inom EPZ (export 
processing zones) måste stärkas och att dessa ska garanteras grundläggande mänskliga 
rättigheter i arbetslivet. 
 
Revision av rekommendation, 1944 Nr 71, övergång från krig till fred (Mattias 
Schulstad) 
(Committee on decent work for peace, security and disaster resilience: revision of the 
employment recommendation No 71) 
 
Kommitténs arbete präglades av stora svårigheter att komma överens. Totalt lämnades ca 350 
yrkanden som behandlades. Svårigheterna att nå överenskommelse resulterade i att all text 
inte hanns förhandlas färdigt utan lämnades inom parentes. 
 



Enighet nåddes om att utöka rekommendationens verkningsområde till att också gälla 
internationella och nationella konflikter samt katastrofer av olika former. Likaså ska 
rekommendation nr 71  även stärkas genom tydliga referenser till befintliga ILO- instrument. 
 
Under hela diskussionen framhöll arbetstagargruppen vikten av ett rättighetsperspektiv, social 
dialog och ILOs Decent Work agenda.  
 
Kommittén diskuterade även frågor relaterade till fredsbevarande insatser, folkrätt och 
utvecklingsbistånd. 
 
Förhandlingen kommer att återupptas och slutföras under arbetskonferensen 2017.  

                                                                                                                                                                
Kommittén för utvärdering av ILO-deklarationen om social rättvisa för en 
rättvis globalisering (Anna Gustafsson)  
(Committee of the Whole for the evaluation of the impact of the ILO Declaration on Social 
Justice for a fair Globalisation, 2008) 

 
Kommitténs arbete leddes av ordförande Miguel Candia Ibarra, regeringsrepresentant från 
Paraguay. Talesperson för arbetsgivarna var Renate Hornung-Draus från Tyskland, och för 
arbetstagarna var Magnús Nordahl från Island talesperson.  

 
ILOs deklaration om social rättvisa för en rättvis globalisering (deklarationen) antogs på 
arbetskonferensen år 2008. I deklarationen slås fast att full och produktiv sysselsättning samt 
arbete under anständiga villkor ska placeras i centrum för ekonomisk och social politik, med 
följande fyra likvärdiga, strategiska mål som utgångspunkt (Decent Work -agendan): 
– sysselsättningsfrämjande åtgärder, 

– socialt skydd, inklusive skydd för arbetstagare, 

– främjande av social dialog och trepartism, samt 

– respekt för och främjande av mänskliga rättigheter i arbetslivet. 
 

Främjande av jämställdhet mellan kvinnor och män samt icke-diskriminering ska dessutom 
genomsyra de fyra strategiska målen. 

Sedan deklarationen antogs har de olika målen utvärderats på arbetskonferenser, men i år var 
det dags att utvärdera i vilken utsträckning hela deklarationen genomförts och vilket 
genomslag den fått.  
Under kommittéarbetets gång blev det tydligt att deklarationen är ett centralt verktyg för ILO 
som organisation och för medlemsländerna i arbetet med att genomföra Decent Work-
agendan. Kommittén kunde konstatera att deklarationen har lyckats väl med att skapa 
internationell enighet om att sysselsättning och anständigt arbete är centrala faktorer för att 
minska fattigdomen i världen. Det kanske främsta uttrycket för detta är mål 8 (om full och 
produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla)  i Agenda 20301. Men när det 

                                                             
1 http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/ 



gäller att omsätta denna förståelse i politik och praktiskt handlande har deklarationen inte på 
långa vägar nått sin potential. Arbetstagarsidan konstaterade i kommittén att rättigheter i 
arbetslivet och social dialog ofta saknats i de ansträngningar som gjorts för att genomföra 
Decent Work-agendan sedan deklarationen antogs 2008. Vi välkomnade därför att de 
slutsatser som antogs av kommittén underströk att arbetet med att genomföra de fyra målen 
måste ske integrerat samt konstaterade att deklarationen ger mycket användbar vägledning 
avseende genomförandet av mål 8 samt andra relaterade mål i Agenda 2030. 

Slutsatserna uppmanar också till ett trepartiskt högnivåmöte om arbete under anständiga 
villkor i  Agenda 2030 och hur ILO kan och bör leda det arbetet. Slutsatserna uppmanade 
vidare till större politisk samstämmighet på nationell nivå, genom att säkerställa samråd 
mellan departement och med arbetsmarknadens parter. Medlemsstaterna uppmanades att öka 
sina ansträngningar för att ratificera och genomföra kärnkonventionerna.     

Kommittén diskuterade också finanskrisen som utbröt 2008 och från arbetstagarsidan 
konstaterade vi att många av de åtgärder som ordinerades av internationella finansinstitut  och 
europeiska institutioner och som genomfördes av många länder var oförenliga med  
deklarationen och resulterade i större ojämlikhet och social orättvisa.  

Kommittén gav slutligen ILOs styrelse i uppdrag att vid mötet i november 2016 fastställa hur 
och när framtida utvärderingar av deklaration ska ske.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 


