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ILO:s rapport IV (1) Safety and health in agriculture
Genom remiss den 11 september 2000 (N2000/6997 / ARM) har ILO
kommitten anmodats yttra sig över ILO:s rapport IV (1) Safety and health in
agriculture med förslag till konventions- och rekommendationstexter.
Kommitten har i sin tur remitterat ärendet till Riksförsäkringsverket, Statens
jordbruksverk, Kemikalieinspektionen, Arbetarskyddsstyrelsen, Svenska
arbetsgivareföreningen (SAF), Landsorganisationen i Sverige (LO),
Tjänstemännens centralorganisation (TCO), Sveriges akademikers
centralorganisation (SACO), Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Skogs- och
lantbrukshälsan i Vänersborg och Sveriges lanbruksuniversitet i Uppsala.
En sammanställning över remissyttrandena bifogas.
Allmänna kommentarer
Med ledning av konferensdiskussionerna i juni 2000 (Provisional Record 24
och 27) har Internationella arbetsbyrån i rubricerade rapp01i lagt fram förslag
till konventions- och rekommendationstexter om arbetarskydd i lantbruket.
ILO-kommitten finner att de föreliggande textförslagen stämmer väl överens
med de av arbetskonferensen antagna slutsatserna och att de sålunda utgör
"a satisfactory basis for discussion by the Conference at its 89th Session".
ILO-kommitten noterar med tillfredsställelse att en majoritet i konferensens
utskott för Safety and health in agruculture varit för en konvention och en
rekommendation. En sådan uppläggning förordades av ILO-kommitten i dess
yttrande 1999-05-21 (dnr 3/99) inför förstaårsbehandlingen av ämnet. Vad
gäller innehållet finner kommitten att det bör kunna vara till stor nytta för att
främja säkrare och hälsosammare förhållanden i lantbruket i världen.
På det hela taget anser kommitten att konventions- och rekommendations
utkasten är tydliga vad gäller grundläggande säkerhetsfrågor och krav som
berör maskiner, kemikalier och djurhantering.
Kommentarer till föreslagen konventionstext
Preambeln
Sedan ILO:s styrelse i november 2000 beslutat att på dagordningen för
Internationella arbetskonferensen år 2002 sätta upp ämnet "Recording and
notification of occupational accidents and diseases" för ettårsbehandling och
ett nytt instrument sålunda kan förutses redan år 2002 finner kommitten
referensen till 1996 års Code of Practice mindre lämplig. Exemplifieringen
efter "the relevant codes of practice" bör sålunda strykas.
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Artikel 3
Artikel 3 1.(a): Den första raden bör lyda: "may exclude certain limited
categories of agricultural undertakings or limited categories of workers ... "

Artikel 11
Artikel 11 (1) i konventionsförslaget kan för närvarande inte tillämpas i
Sverige vad gäller ensam- och familjeföretag.

Artikel 12
Artikel 12 (c) bör lyda "a suitable system of collection and safe disposal,
including, where appropriate, recuperation and recycling of empty containers

"

Artikel 16
Artikel 16 i konventionsförslaget innebär strängare krav än de som i Sverige
anges i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om minderåriga (AFS 1996: 1),
som medger att minderåriga, som är yngre än 16 år men under kalenderåret
fyller 16 år och har fullgjort sin skolplikt, under vissa förutsättningar, t.ex. i
samband med utbildning eller då den minderårige fullgjort yrkesutbildning för
den ifrågavarande uppgiften, kan anlitas till arbete som arbetstagare och för
arbetspraktik.
I handläggningen av detta ärende har deltagit undertecknad vice ordförande,
ledamöterna Delang, Wallsten, Nordström, Edström, Nyberg och Zettervall
Thapper och ersättaren Sandler. Närvarande har varit ersättarna Westberg och
Olsson och, adjungerade, Ingemar Sundquist, UD-GC, Lars von Ehrenheim, N,
Lennart Ahnström, ASS, Cecilia Andersson, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet,
och Mats Hansson, Svenska Lantarbetareförbundet, samt undertecknad sekreterare.
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