Jion rnntion { n r HS) 11ngåe11 '1fl Hllilm1rniugen :n 11ri nc i111w11 a för o rg-11ui
sationsriittc11 oeh de11 kollt�ktirn fiirlrn11dlingsrii tteu.
lnlernationelJa arbetsorganisationens allmänna konferens,
vilken av styrelsen för Internationella arbetsbyrån sammankalials fill
Geneve och där samlats den 8 j uni 1 949 till sitt trettioandra samman
träde,
och beslutat antaga vissa förslag angående tillämpningen av princi
perna för organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätll'n, vil
ken fråga utgör den fjärde punkten på sammanträdets dagordning
samt beslutat, att dessa förslag skola taga form av en internationell
konvention,
antager denna den första dagen i juli månad år nittonhundrafyrtionio föl
j ande konvention, vilken skall benämnas > konvention angående organisa
tionsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten, 1949» ( Right to Orp;anisc
and Collective Bargaining Conwntion, 1 949 ) .
rlrtikel 1 .
1 . Arbetare skola ålnj ula tillfredsställande skydd mot rnrje åtgärd med
avseende å deras anställningsförhållanden som är av organisationsfientlig
art.
2. Sådant skydd skall särskil t lämnas mot åtgärder, som ha till syfte att
a ) göra anställningen av en urbetare beroende av det villkoret. [ltt han
icke ansluter sig till fackförening eller upphör att vara fackligt orga
niserad ;
b ) föranleda avsked.inde eller annat förfång för en arbetare på grund a\'
hans medlemskap i fackförening eller deltagande i faekför� ningsverk
:unhet utanför arbetstiden eller, med arbetsgivarens mC'dgn·[lnde, un
der arbetstiden.
A rtikel 2.
1. Arbetares och arbetsgivares organisationer skola lämnas ti llfredsstäl
lande skydd mot varj e inblandning från motpartens eller dess ombuds eller
dess medlemmars sida i fråga om organisationernas bildande, verksamhet el
ler förvaltning.
2. Såsom inblandning skola särski l t anses åtgärder, avsedda att främja
bildandet av arbetarorganisationer, över Yilka arbetsgh·arc erler axbctsgh·ar·
organisationer äga ett bestämmande inflytande, eller att s tödja arbetarorga
nisationer ekonomiskt eller i annan form i syfte att inordna sådana orga
nisationer under arbetsgivares eller arbdsgintrorgan isationers k on troll.
A rtikel 3.
Örgarusaloriska åtgärder lämpade efter landets förhållanden skola, där så
är erforderligt, vidtagas för att säkerställa, att föreningsrätten sådan denna
definierats i föregående artiklar respekteras.
A. rtikrl 4.
Atgärder lämpade efter landets förhå l landl'n skola, där så iir erforderligt,
Yidtagas för att u ppmuntra och friimj a utwcklandet och utnyttj andet i
största möjliga omfattning av anordningar för frivilliga förhandlingar mel
lan arbetsgivare ('ller arhetsgirnrorganisationer, å ena, och arbetarorganisa
tioner, å andra sidan, i syfte alt åviigahringa en reglering av anställnings
Yillkoren genom kollektivavtal.
A rtikel 5.
1. I den nationella lagstiftningt•n skall hestämmas i vad mån de i denna
konvt>ntion lämnade garantierna skola tilliimpns på krigsmakt<.>n och polis
kåren.
2. I enlighet med den i artikel HJ mom . 8 av Internationella arbetsorga
nisationens st[ldga angh·na principen skall en mcdlemsstats ratificering av
rlenna konvention icke inverka på redan existerande lag, dom, sedvänj a eller
a,'lal, på grund varav medlemmar av krigsmakten eller poliskåren åtnjuta
någon i denna k onwntion garantt>rad rättighet.
.-frtikel 6.
Denna konwntion avser icke tjänstemän i allmän tj änst men får icke hel
ler tagas till intäkt för en begränsning av dem medgivna rättigheter eller
eljest rubbning i deras ställning.
A l'tiklar 7-16.
[Dessa artiklar iiro likalydande med artiklarna 1 0-1 9 au konventionen
(nr 94) angående arbetsklammler i kontmkt, däri offentlig myndighet är part,
utom såtillvida, att då i artiklarna 12. 13 och 18 a11 konuentionen nr 94 hän11isas till artikel 14, detta i artiklarna 9, 1 0 och 1 å av förevarande konven
tion m otsvaras nu hiinuisningar till arlikl'l 1 1. ]
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