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Kungl. Maj:ts proposition nr 23 år 1959
Bilaga A

och ska
lämpnin
redovis·
3. Me

Konvention (nr 110) angående anställningsförhållanden
för plantagearbetare
Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens,
vilken av styrelsen för Internationella arbetsbyrån sammankallats till
Geneve och där samlats den 4 juli 1958 till .sitt fyrtioandra samman
träde,
och övervägt frågan om anställningsförhållanden för plantagearbeta
re, vilken utgör den femte punkten på sammanträdets dagordning,
och funnit att det - såsom en undantagsåtgärd i syfte att påskynda
tillämpningen med avseende å plantager ,av vissa bestämmelser i befint
liga konventioner i avbidan på en mera allmän ratificering av dessa kon
'Viintioner samt tillämpningen av däri intagna bestämmelser å alla av
nämnda konventioner omfattade personer ävensom i syfte att till plan
tager utsträcka tillämpningen av vissa för närvarande därå icke tillämp
liga konventioner - är önskvärt att för angivna ändamål antaga ett in
strument
samt beslutat, att detta instrument skall taga form av en internationell konvention,
antager denna den tjugoandra dagen i juni månad år nittonhundrafemtio
åtta följande konvention, som må benämnas »konvention angående planta
ger, 1958» (Plantations Convention, 1:958).
Del I. Allmänna bestämmelser
Artikel 1
1. Med uttrycket »plantage» förstås i denna konvention varje inom tro
piskt eller subu·opiskt område beläget jordbruksföretag, i villcet avlönad ar
betskraft regelmässigt sysselsättes och varest i kommersiellt syfte följande
produkter odlas eller framställas, nämligen kaffe, te, sockenör, gummi, ba
naner, kakao, kokosnötter, jordnötter, bomull, tobak, textilfibrer (,sisal, jute
och hampa), citroner, palmolja, ]dua.bark eller ananas. Konventionen omfat
tar icke familjeföretag eller mindre fö1·etag, vilkas produktion är avsedd för
den lokala marknaden och i vilka avlönad arbetskraft icke regelmässigt sys
selsättes.
2. Varje medlem, för vilken denna konvention är i kraft må, efter samråd
med de mest representativa arbetsgivar- och arbetarorganisationerna, där
sådana finnas, utsträcka konventionen till att avse andra plantager genom
att
a) till den i mom. 1 av denna artikel intagna förteckningen foga en eller
flera av följande produkter, nämligen ris, cikoria, kardemumma, gera
nium och pyrethrum eller andra produkter;
b) till plantager, som avses i mom. 1 av denna artikel foga där icke angivna
slag av företaig, vilka enligt nationell lagstiftning och praxis äro att anse
som plantager;
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och skall medlemmen i den årliga redogörel-sen rörande konventionens till
lämpning enligt artikel 22' av Internationella arbetsorgani•sationens stadga
redovisa varje i detta syfte vidtagen åtgärd.
3. Med hänsyn till tillämpningen av denna -artikel skall uttrycket »plan
tage» normalt innefatta den första behandlingen av plantagens produkt eller
produkter.
Artikel 2
Varje medlem, som ralificerar denna. konvention, förhinder sig att tilläm
pa dess bestämmelser å amtliga plantagearbetare utan åtskillnad med avse
ende å ras, hudfärg, kön, tro bekännel,se, politisk åskådning, nationalitet, so
cialt ursprung, stamlillhörighct eller medlemskap i fackförening.

Artikel 3
1. Varje medlem, för vilken denna konvention är i kraft, skall
a) tillämpa
i) del I;
ii) delarna IV, IX och XI;
iii) minst två av delarna Il, III, V, VI, VII, VIII, X, XII och XIII; samt
iv) del XIV;
b) om medlemmen f.r ån sitt god tagande av de ur konventionen härrörande
förpliktelserna undantagit en eller flera delar i en vid ratifikationshand
lingen fogad för]<laring angiva viU<.en -eller vilka delar som sålunda un
dantagits.
2. V:u·je medlem, som avgivit i mora. 1 b) av denna artikel avsedd förkla
ring, skall i sina årliga redogörelser enligt artikel 22 av Internationella ar
hetsorgani,sationens stadga lämna uppgift angående framsteg, som må ha
gjort· med avseende å tillämpningen av den eller de unda11tagna delarna.
3. Varje medlem, som ratificer-at denna konvention men enligt bestäm
melse1·na i föregående mom. från ratifikationen undantagit någon eller några
av konventionens del-ar, mä därefter underrätta Internationella arbetsbyn\ns
generaldfrel·tör om att medlemmen godtager de ur konventionen 11ärrörande
förpliktelserna med avseende å llågon eller någ1·a av tidigare undantagna de
lar; sådant god tagande kall anses såsom integre1 ande del av ratifil<.ationen
och medföra med desamma identi ka rältsverkningar från och med dagen
för underrättel ens delgivande.
Artikel 4l enlighet med artikel 19 mom. 8 av Internationella arbetsorganisationens
stadga skall denna konvention i intet fall betaga därav berörda arbetare de
förmånligare villkor, som genom lag, skiljedom, sedvänja eller avtal blivit
dem tillförsäkrade.
Del Il. Anställning och rekrytering samt migrerande arbetare
Artikel 5
�ed hänsyn tjll tillämpningen av denna del av förevarande konvention in11.�la ttru: uttrycket :\)rekrytering, varje förrättning, som företages i syfte att
I?_:skaffa sig eller annan a.r betskraft, vilken icke frivi!Jigt erbjuder sina
LJansler å arbetsst-ället, en offenllig byrå för emigration eller arbetsförmed
ling eller en byrå, som ledes av en arbetsgivarorganisation och övervakas av
vecterhörande myndiahet.
2
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A rtikel 6

Rekryteringen av en familjs överhuvud skall icke anses innebära rekryte
ring jämväl av någon annan medlem av familjen.

A rtikel 7
Ej må någon person eller sammanslutning bedriva yrkesmässig rekryte
ring, med mindre de� därtill erhållit tillstånd av vederbörande myndighet
och endast rekryterar arbetare åt en offentlig förvaltning eller åt en eller
flera särskilda arbetsgivare eller sammanslutningar av arbetsgivare.
A rtikel 8
Ej må arbetsgivare, ombud för arbetsgivare, organisationer av arbetsgiva
re, organisationer som subventioneras av arbetsgivare, ombud för arbetsgi
varorganisationer eller ombud för organisationer, som subventioneras av ar
betsgivare, bedriva rekrytering utan att därtill hava erhållit tillstånd av ve
derbörande myndighet.
Artikel 9
1 . Rekryterade arbetare skola föras inför en offentlig tjänsteman, som
skall försäkra sig om att lagstiftningen rörande rekrytering blivit iakttagen
och särskilt att arbetar-na icke blivit u nderkastade olagligt tvång eller rekry 
t erats på bedrägligt sätt eller genom misstag.
2. Rekryterade arbetare skola föras inför sådan tjänsteman så nära rekry
teringsstället som är möjligt och lämpligt eller i fråga om arbetare, som
rekryterats i ett område för att användas i ett annat, underställt annan för
valtning, senast å platsen för avresan från rekrytering.sområdet.
Artikel 10
Då förhållandena göra vidtagande av en sådan åtgärd möjlig och nödvän
dig, skall vederbörande m yndighet föreskriva, att till varje r, ekryterad arbe
-tare, som icke anställes å eller i närheten av rekryteringsstället, skall utläm
nas en skriftlig handling, såsom ett anställningsbevis, en arbetsbok eller ett
provisoriskt avtal, innehållande ,sådana uppgifter, som myndigheten kan fin
na lämpligt föreskriva, t. ex. rörande arbetarens identitet, villkoren för den
åsyftade anställningen och till arbetaren lämnade förskott å lönen.
A rtikel 1 1
1 . Varje rekryterad arbetare skall underkastas läkarundersökning.
2. Då en arbetare rekryterats för användande å ett ställe, som är avlägset
från rekryteringsorten, eller rekry terats i ett område till användande i ett
område under annan förvaltning, ,skall läkarundersökningen äga rum så
nära rekryteringsstället, som är möjligt och lämpligt, samt beträffande arbe
tare, som rekryterats i ett område för användande i ett annat, u nderställt an
nan förvaltning, senast å platsen för avresa från r ekryteringsområdet.
3. Vederbörande myndighet må bemyndiga offentlig tjänsteman, inför vil
ken rekryterade arbetare enligt artikel 9 . skola föras, att medgiva arbetar na
avresa utan läkarundersökning, såvida tjänstemannen försäkrat sig om :
a) att det varit och förblir omöjligt att underkasta arbetarna läkarundersök
ning invid rekryteringsstället eller platsen för avresan;
b) att varje arbetare är fysiskt lämpad för resan och den framtida syssel
sättningen;
c) att varje arbetare kommer att underkastas läkarundersökning vid sin
ankomst till arbetsstället eller snarast möjligt därefter.
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4. Vederbörande myndighet m å särskilt då d 1·eh·yterade arbetarnas resa
är av sådan varaktighet och försigg:h under sådana förhål landen, att deras
hälsa kan lida skada därav, föreskriva , att de rekryterade arbetarna skola
u nderkastas läkanmdersökning såväl före sin avresa som ef1er ankomsten
till arbetsstäUet.
5. Vederbörande myndighet skall försäkra sig om att alla nödiga åtgärder
vidtagits till de rekryterade arbetarnas acklimatisering och anpassning samt
lill deras immunisering mot sjukdomar.

A rtikel 12

1. Värvaren eller arbetsgivaren bör i varje fall, då så är möjligt, låta trans
portera de rekryterade arbetarna ända till arbetsstället.
2. Vederbörande myndighet skall vidtaga alla nödiga åtgärder till tryg
gande av:
a ) att fordon och fartyg, om skall användas för transport av arbetarna,
äro lämpliga för sådan transpo1·t, i gott skick från hygienisk synpunkt
och icke överfyllda ;
b) att, d å resan måste a,1 brylas för natten, lämpliga härbärgen tillhandahållas arbetarna ;
c) atl vid långa resor alla e rfo1·derliga anordningar vidtagits för tillhanda
hållande av läkarhjälp och skälig trevnad åt arbetarna.
3. D å de rekryterade arbetarna hava att tillryggalägga l ånga sträckor till
fots för att uppnå a rbetsstället, bör vederbörande myndighet vidtaga alla nö
diga åtgärder till säkerställande av :
a) att d e dagliga fä1·dernas längd är förenlig med bevarandet av arbetarnas
hälsa och Ju-after ;
b) att, då u tsträckningen av arbetarna förflyttning nödvändiggör det, vilo
läger eller -härbärgen anordnas på lämpliga ställen utmed de förnämsta
vägarna samt hål la i elt tillstånd av t illfredsställande 1·enlighet och så,
att de erbjuda erforderliga tillfällen liLl l äkarvård.
4. Då rekryterade arbetare färdas i grupp till arbetsstället och hava att
tillryggalägga stora st räckor, böra de ledsagas av en ansvarig person.

Artikel 13

1 . Kostnaderna för rekryterade arbetares resor till arbetsställ et ävensom
de kostnader, som föranledas av deras skyddande under resan, skola bäras
av värvaren ell er arbet givaren.
2. Värvaren eller arbetsgivaren skall för e de relu-yterade arbetarna med
allt, som kan erfordrns för deras m tcl.erhåll under resan till arbetsstället, och
särskilt, i enlighet med d e lokala förhål landenas lu·av, med tillfyllestgörande
och lämpliga livsmedel, drick vallen, bi-änsle och kokkärl samt kläder och
täcken.

Artikel 14

VaTje rekryterad arbetare :
a) som drabbas av a1·betsoförmåga, varn sig till följd av sjukdom ell er olycks
fall, u nder resan till arbetsstäl let.
b ) som vid läkarundersökning förklarats o förmögen till arbete,
· ) som efter rnkryteringen på gruud av omständighet, varför han ej bär an
svar, icke anstäl les,
ll ) so m ederb örande m ynd ighet finner hava rekryterats på bedrägligt
sätt
eller av mis lag, skall hemsändas på värvarens eller arbetsgivarens be
kostnad.
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Artikel 15
Då rekryterade arbetares familjer tillåtils medfölja till arbetsstället, bör
vederbörande myndighet vidtaga erforderliga åtgärder till skyddande av de
ras hälsa och trevnad un<ler resan. Särskill :
a) skola artiklarna 12 och 13 i denna konvenlion tillämpas på sådana fa
miljer;
b) skall, i fall en arbetare hemsändes enligt al'likel 14, hans familj jämväl
hemsändas;
c) skall, i fall en arbelare avlider under resan till arbetsslället, hans familj
hemsändas.
Arlikel 16
Vederbörande myndighet skall begränsa det belopp, som må betalas till
rekryterade arbetare såsom förskott å lönen, samt reglera de villkor, vai·
under sådana förskott få lämnas.
Artikel 17
1. Varje medlem, för vilken denna del av förevai·ande konvention ä1· i kraft,
förbinder sig att, i den utsträckning nalionell lagstiftning mcrlgiver, vidtaga
alla erforderliga åtgärder till förhindrande av vilseledande propaganda rö
rande emigration och immigration.
2. I delta syfte skall medlem, där så befinnes lämpligt, handla i samver
kan med andra i saken inlresserade medlemmar.
Artikel 18
Varje medlem skall inom gränserna för sin behörighet vidtaga lämpliga
åtgärder för att för personer, som migrera i syfte a.tt taga anställning å plan
tage underlätta avfärd, resa och mottagande.
llrtikel 19
Varje medlem, för vilken denna de] av förevarande konvention är i kraft,
förbinder sig att inom gränserna för sin behörighet upprälthåUa nöjaktig
hälsokonlroll med uppgift alt
a) fastställa, där så erfordras, vid tidpunk.Len för såväl aV1·csa som ankomst,
all arbetare, som migrerar för alt taga anslällning å plantage samt med
lemmar av hans familj, vilka äga åtfölja honom eller återförena sig med
honom, äro vid god hälsa;
b) tillse, att arbetare, som migrerar för att taga anställning å plantage samt
medlemmar av hans familj åtnjuta erforderlig läkartillsyn och goda hy
brieniska förl1ållanden vid avfärden, under resan och vid frarnJrnmslen
till destinalionslandet.
Del IlI. Arbetsavtal oclt avskaffande av straffpåföljder

Arfil.·el 20
1. Tuom vederbörande område gällande lagstiftning och/eller övriga be
stämmelser skall angiva den längsta tjänstetid, som må föreskrivas eller
förutsättas i va1·jc skrifUigt eller muntligt avtal.
2. I arbetsavtal, som kan fullgöras utan företagande av lång el1er kost
nadskrävande färd, skall den !ängsla tjänstelid, som må föreskrivas eller
förutsättas, i intet fall överstiga 1 2 månader, om ai·betaren icke åtföljes nv
sin familj, eller två ål', om han åtföljes av familjen.
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3. D en längsta ljänstet id, som må föreskrivas eller förutsättas i arbetsav
tal, var fullgöran.cle krä er lång eller kostnadskrävande färd, skall i intet
fal l överstiga två ål·, om arl etareu icke åtfölj es av sin familj , eller tre år,
om han åt följe av familj en.
4. Vederbörande myndighet äger efter amråd med de av arbetsgivarna
och ai·belarnas organi ationer, som företräda berörda parter, om så.dana
finnas, från t illämpningen av denna del av förevru:a.nde konvention undan
tagna avtal, träffat m ellan arbetsgi·vare samt icke-manuella arbetstagare,
vi lkas frih et att välja yssel ätl11ing an es tillfred ställande ådagalagd; så
dant undantagande må avse samtliga pJantagearbetare inom ett område, plan
tagearhctare sysse lsatta med framstäl lning av viss produl t, arbetare inom
visst fö1·etag ävensom särskilda grupper av p lantagearbetare.

A rtikel 21
I rnrje l and, där traffpåfölj der tillämpas för brytande av arbetsavtal
från plantageru:be t:ues sida, skall vederbörande myndighet vidtaga åtgär
der för av ·kaffande av dylika p åfölj der.
A rtikel 22
Avskaffande av alla sådana påfölj der skall genomföras medelst lämplig
åtgärd, vilken omedelbart kan träda i tillämpning.
A rtikel 23
I denna del av förevarande konvention förstås m ed uttrycket » brytande av
avtal» :
a) varj e vägran eller underlåtenhet från arbetarens sida att påbörja eller
utfö1·a det i avtalet föreslu·ivna arbetet;
b) värd löshet eller bri tande flit å arbetarens sida;
c) arbetarens frånva1·0 utan tillstånd eller giltig orsak ;
d ) arbetarens 1-ymning.
Del IV. Löner

A rtikel 24
1 . FaststäUandet av minimilöner -genom kollektivavtal , fritt ingångna m el
lan fack.föreni nga1·, som äro representativa. för de berörda arbetarna, och
arbetsgivarna e ller deras organisationer, skall främjas.
2. Där ett effektivt system för faststäl l.ande av minimilöner genom kol
l_ektivavtal sakna , skola erfo1·derl iga åtgärder vidtagas för att, om så be
finnes lämpligt, genom lagstiftning fastställa minimilön esatser i sa mråd med
representanter för arbetsgivare och arbetare, dä1·i in begripna representanter
för deras respektive organisationer, där sådana finna ; dylikt sainn\d skall
äga rum på grm1dval av fullständig likställighet.
3. I enligh et ined föregående 1110m . fast tällda minimilönesatser skola vara
bindande för vedcrbörnnde arbetsgivare och arbetare och må i cke under
kridas.
A rtilcel 2.5
1
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sådan tillsyn och övervakning och sådana påföljder, som anses erforderliga
och lämpliga med hänsyn till å plantager rådande förhållanden i vederbö
rande land.
2. Arbetare, för vilken minimilönesatserna gälla, och som uppburit lön,
understigande dessa ·at er, äger att, inom tid, som kan vara fastställd i den
nationella lagstiftningen, genom rättsliga åtgärder eller annorledes återvin
na det honom undanh ålln a beloppet.
Artikel 26
Lön, som skall utgå kontant, må endast utbetalas i lagligt betalningsrne
del ; betalning medelst polletter, kuponger eller andra betalningsanvisningar,
avsedda att träda i stället för lagligt betalningsmedel, förbjudes.
rll'tikel 27
1. Genom nationelJ lagstiftning, kollektivavtal eller skiljedom må med
givas betalning av lön delvis i form av naturaförmåner, där sådan betal
ningsform är bruklig eller ön kvärd ; lönebetalnin g i form av drycker med
hög alkoholhMt cllei- i for m av kadJiga droger må icke under några om
ständigheter tillåtas.
2. I sådana fall, då betaln i ng a,, J ön delvis i form av naturafönnåner är
medt:,r iven, skola lämpliga åtgärder vid tagas för att garantera att sådana för
måner tjäna arbetarens och hans famil js personliga behov och intresse.
3. Därest kost, bostad, kläder och andra förnödenheter eller tjänster ing·
· lönen, skola alla lämpliga åtgärder vidtaga för att övervaka, att de äro
tillräckliga och alt deras kontanta värde är riktigt uppskattat.
Artikel 28
Lön skall utbetalas direkt till vederbörande arbetare, såvida icke annat
.stadgas i nationell lagstiftning, kollektivavtal eller skiljedom eller arbeta
ren medgivit annat förfaringssätt.
Artikel 29
Arbetsgivare äger icke i något hänseende begränsa arbetares rätt att fritt
förfoga över sin lön.
A1·tikel 30
1 . Därest i samband med ett företag finnas inrättade fabriksbutiker för
försäl jning av varor till ai·betarna eller tillhandahållas tjänster, må tvång
ej utövas å vederbörande arbetare i syfte att förmå honom att utnyttja så
dana iuköpsmöjligheter eller tjän ter.
2. Därest tillgång till andra inköpsställen eller tjänster icke finnes, skall
vede1·börande myndighet vidtaga erforderliga åtgärder för att tillse, att
försäl jningen av varor och tillhandal1ållandet av tjänster ske til l sltäliga
ch rimliga priser e l le1· att av arbetsgivaren inrättade fabriksbutiker och
andm anordningar i cke drivas i vinstsyfte utan allenast för att tillgodose
·vederbörande arbetares intre . e.
A1·tikel 31
1. Löneavdrag må medgivas endast u nder de villko1· och i den utsträck
ning, som föreskrivas i nationell lagstiftning eller bestämts genom kollektivavtal eller skiljedom.
2. A1·betarna skola på sätt vederb örande myndighet finner mest lämpli gt

uudei
drag

Var

till ar
l ring
n ing,

1. L
tillfre
skola
ninge

2. D

l iga i n
lektiva
t ivavlc
stiimm

Effe.l

tera a t t
a) för
b)

1·in
Den

26-34

a) brin1
b ) närn
terle
c) före,

sa.rm

d) föreE
form

Arbel
mester)
givare.
1 . Vav
lande, äg
de av sel
2. Gen
nom koll

Kungl. Maj:ts ptoposition m 23 åt 1959

23

is erforderliga
len i vederbö-

underrättas om de villkor som gälla för dylika avdrag samt i vad mån av
drag äro tillåtna.

uppburit lön,
1stställd i d en
'ledes återvin-

Al'tikel 32
Varje löneavdrag, åsyftande direkt eller indirekt ersättning av arbetare
till arbetsgivru·e, dennes ställföreträdare eller mellanbänder ( såsom r ekry
teringsagenter e. d.) , för a lt arbetaren skall erhålla eUer bibehål la anställ
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Artikel 33
1 . Lön kall utbetala med regelbundna mellanrum. Såvida icke på annat
t illfredsställande sätt garantier låmnats för regelbundna löneutbetalningru:,
kola tidpunkterna föT löneutbetalning föreskrivas i den nationella l agstift
ningen eller bestämmas genom kol l ektivavlal eller skiljedom.
2. Då ett anställningsa,1 tal u tlöpt, skall slu tuppgörelse beträffande samt
l iga innestående löneförmåner k e i enlighet med nationell lag tiftning, kol
l ektivavtal el ler skiljedom eller, i av aknad av tillämplig lagstiftning, kol l ek
tivavtal el ler sldljedom, i nom en med hänsyn til l anställningsavtalets be
stämmelser rimlig tid.
Al'tikel 34
Effektiva åtgärder skola, om s· finnes erforderligt, vidtagas för att garan
L era a tt arbetarna på ett lämpligt och lättförståeligt ätt u nderrättas
a.) före t:ill lrädandel av anställningen och närhelst någon förändring däri
äger rmn, om de lönevilfäor om äro förenade med densamma ; och
b) vid tidpunkten för varje löneutbetalning, om grunderna för lönens be
räkning för löneperioden, i den mån des a kunna bJ iva föremål för änd
ring.
Artikel 35
Den lagsliftning, som avser a.tt genomföra bestämmelserna i aTtiklarna
26---34 av förevarande konvenlion, skal l
a) bringas till all a berfö,da personers kännedom ;
b ) nä1·ma.re angiva d e personer, som äro ansvariga för bestämmelsernas ef
terlevnad ;
c) föreskriva lämpliga p åföljder eller andra åtgärder vid överträdelse av de
samma ;
d) föreskriva, där så finnes påkallat, förandet av register enligt fastställt
formulär och på godkänt sätt.
Del V. Semester
A1·tikel 36
Arbetare, anställda å plantager skola erhålla en årlig, betald ledighet (se
mester) efter en period av oavbruten anställning hos en och samma arbets
givare.
A rtikel 37
l . V-arje medlem , för vilken denna del av förevarande konvention är gäl
land e, äger meddela erforderl iga föreskrifter rörande sättet för genomföran
de av semester å plantager.
2. Genomförandet av semester å plantager kan, där så är lämpligt, ske ge
nom koll ekt iva fal eller med anlitande av särskilda organ.
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3. D å sättet för genomförande av semester å planfager så med-g iver
a) ·skall ingående förberedande samråd äga rum med 'i'ederbörande mest re
presentativa arbetsgivar- och arbetru·organisationer, där sådana finnas,
ävensom i övrigt med per ouer, som på grund av sitt yrke eller sin verJ·
samhet äro ärskil t skickade härför och vilka vederbörande myndighet
finner läm pl igt att i sådant s fte anlita;
b) skola vederbörande arbetsgivare och arbetare medverka vid avfattningen
av föreslo·ifterna om semester eller konsu l teras eller äga att yttra sig där
om under de former och i den ulsträckni n g den nationella l agstiftningen
bestämmer, dock städse på lika villkor.
Artikel 38
Den erforderliga minimiperioden av oavbruten anställning sam t semes
terns minsta varakt"ghet skola bestämm as genom n.alionell lagstiftning, kol 
lektivavtal ell.e r skiljedom eller a v d e ärskilda organ, ·om h andha a reg
l eringen av emester plantager, eller på annat av vederbörande myndighet
godkänt sätt.
Artikel 39
Där så. befinne s lämpligt, - s kola åtgä1·der i enlighet med det fastställda för
farandet för reglel'ing av semes ter å plantager vidtagas i avseende å
a) förmånl igare behandling av u1-indel'å1,iga arbetare, i sådana fall, då den
för vuxna arbelal'e medgivna semestern icke anses til lfyllest för minder
åriga arbetare ;
b) förlängning av •semestern alltefter anställningens varaktighet ;
c ) en i förhållande till anställningstiden beräknad semester eller semester
ersättning i de fall, då perioden av oavbruten anställning icke är till
räcldigt lång för att berättiga t ill seme ter, men l ikväl översln-ider en mi
nimiperiod, som bes tämmes i enlighet med det fastställda förfarandet;
d ) undantagande från ·emestertiden av lagstadgade samt sedvanemässiga
fridaga1· ävensom perioder av veckovila, samt, i sådan omfattning som må
bestämmas i enlighet med det fastställda förfarandet, tillfälliga avbrott i
al·betet på grund av t. e · . sjukdom eller olycksfall.
Artikel 40
1. Envar, som u ttager semester med stöd av denna del av förevarande kon
ven t ion, skall för h ela semestertiden uppbära minst ,sin vanliga avlöning eller
ådan avlöning om må för,eskrivas i enlighet med mom. 2: och 3 i denna
artikel.
2 . Avlöning under s emeslertid sl<.aJI beräknas på sätt, .som föreskrive,s i na
tionell lagstiftning, kol lektivavtal e ller ski lj edom eller av de särskilda organ,
som handhava regleringen av semester å plantager, eller på annat av veder
börande myndighet godkänt sätt.
3. 1 de fall då semestertagares avlö ning innefarttar n aturaförmåner, må
kontant ersättrning u tgå för ådana å seinesterperioden belöpande förmåner .
Artikel 41
Varje överenskommelse om av,stående från rätten till semester eller från
uttagande av ·semester skall anses ogiltig.
Artikel 42
Arbetstagare, som avskedats eller som lämnat sin anställning, innan han
helt eller delvis uttagit honom tillkommande semester, skall för varje honom
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tillkommande semesterdag enligt denna del av förevarande konvention äga
utfå det i artikel 40 ,stadgade ersättningsbeloppet.
Del VI. Veckovila

A rtikel 43
1.
kola, där ej annorlunda stadgas i följande artiklar,
under l oppet av varj e tidsrymd om sju dagar åtnjuta en vilotid, innefattande
minst 24 på varand1·a följande timmar.
2. Denna vilotid skall åvitt möjligt bereda,s samtliga arbetare å varje
planta,1e amtidigt.
3. Vilotiden s kaU såvilt möj ligt infalla å de dagar, som enligt landets eller
traktens tracli'bion elJ er sedvänja ägnas åt vila.
Plantagearbeta:r e

Artikel 44

1. Varje medlem äger att, med beaktande ,särskilt av al. la tillbörliga el·ono
miska och h umanitära synpunkter och efter samråd med kompetenta arbets
givar- och a.rbetarorganisalioner, där sådana finnas, medgiva undantag (däri
inbegripet suspension och avkortning av vilotid) h elt eller delvis från be
stänunelserna i artfäel 43.
2. D ylikt samråd skall icke vara erforderligt i de undantagsfall, vilka re
dan b evil ja-�s med tillämpning av gällande lagstiftning.

Artikel 45

Varj e medlem bör, såvitt möj ligt, meddela bestä.mmelser om vilotider till
ersättning för suspension eller avkortning, medgiven enlig t artikel 44, för
utom i sådana fall, där genom överenskommelse eller sedvänja redan är sörj t
för dylik vilotid.
Del VII. Skydd vid havandeskap och barnsbörd

Artikel 46
Med hänsyn till tillämpningen av denna <lel av förevarande konvention
skall med uttrycket » kvinnu förstås envar av kvinnligt kön oavsett ålder,
nationalitet, ras eller trosbekännelse, gift eller ogift ; uttrycket » ba1·n> inne
fattar barn födda inom eller utom äktenskapet.
A rtikel 47

1. Kvinna, å vilken denna del av förevarande konvention är tillämpHg,
skall efter företeende av bevis rörande den sannolika tidpunkten för hennes
nedkomst, äga rått till en tids ledighet på grund av havandeskap och barns
börd.
2. Vederbörande myndighet må efter . runråd med de representativa ar
betsgivar- och arbetarorgan.isationerna, däT sådana finnas, i avseende å l�dig
�1et för havandeskap och barnsbörd före kriva en kvalificeringsperiod, som
lcke må överstiga -en samm anlagd anställningstid av 1 50 dagar h os en och
anuna arbetsgivare under 1 2 månader, närmast före förlos ningen.
3. Ledigh et på -g rnnd av havandeskap eJler barnsbörd skall avse minst 1 2
veckor och innefatta en obligatorisk 1edigh etsperiod efter nedkomsten.
4 . Varaldigh eten av den obl i,gatoriska ledigh etsperioden efter nedkomsten
sk all fasts1:äUas i den nationella lagstiftningen, men må densamma icke i

26

Kungl. Maj:ts proposition nr 23 år 1959

något falJ underslnida sex veckor; återstoden av den sammanlagd,a ledighe
ten på grund av havandeskap och barnsbörd må uttagas antingen före den
sannolika dagen för nedkomsten eller efter utgången av den obligatorisk,a le
digbetsperioden eller delvis före den sannolika dagen för nedkomsten och
delvis efter utgången av den obligatoriska ledighetsperioden, i enlighet med
vad som härom må föreskrivas i den nationella lagstiftningen.
5. Ledigheten före den sannolika dagen för nedkomsten skall utsträckas
att omfatta tidsperioden mellan nämnda dag och den dag, då' nedkomsten
verkligen int:r,äffat; den obligatoriska ledighetsperiod, som skall uttagais efter
nedkomsten, må dock icl<e på grund härav inskränkas.
6. Då -det vederbörligen styrkts att UJ?pkommen sjukdom härrör av l1avan
deskap, skall den nationella lagstiftnmgen för,eskriva ytterligare ledighet
före nedkomsten. Längsta tiden för s·ådan ledighet må bestämmas av vedei·
böraude myndighet.
7. Då det vederbörligen styrkts att uppkommen sjukdom härrör av för
lossning, skall kvinnan äga rätt till förlängd ledighet efter nedkomsten.
Längsta tiden för sådan ledighet må bestämmas av vederbö.rande myndighet.
8. Havande kvinna må icke under tiden före ledighet för havandeskap eller
harnisbörd åläggas ntförn något slags arbete, som kan menli.gt påverka hen
nes hälsa.
Artikel 4-8
1 . Under frånvaron från arbetet jänllikt föreskrifterna i artiJ<el �7 sl<all
kvinnan äga åtnjuta J<-0nta11t ersältning samt hälso- och sjul..vård.
2. Beloppet av den kontanta ersättningen skall i den nationella lagstift
ningen fastställas på sådant sätt, att kvinnan och barnet tillförsäkras skä
ligt uppehälle under hygieniskt tillfredsställande förhåU�nden och vid en
godtagbar levnadsstandard.
3. Hälso- och 1 sjul{vården skall innESfatta vård av utbildad barnmorskn
eller läkare såväl förn som vid förlossningen ävensom eftervård samt vård
å sjukhus, om så erfordras. Rätten till -fritt val av läkare liksom ·av sjuk
vårdsinrättning, offentlig eller privat, skall såvitt möjligt lämnais oför
kränkt.
4. Avgifter, som påföras enligt en obligatorisk socialförs·äkring, som Jäm
nar förmåner vid havandeskap och barnsbörd, och skatter, som utgå på
grundval av utbetalad avlöning i syfte att tillhandahålla sådana förmåner
skola, va1·e sig de erläggas av både arbetsgivaren och de anställda eller av
arbetsgivat·en ensam, inbetalas .för samtliga inom "Vederbörande företag an
ställda män och kvinnor utan avseende å kön.
A1·tilcel 49
1. Kvinna, som ammar sitt barn, äger alt för detta ändamål avbryta sitt
ftrbete under villkor, som skola angivas i den nationella laystiftningen.
2. Avbrott i arbetet fö1· amning äro att betrakta som arbetstid o�h skola
e1·sättas såsom sådan för det fall frågan regleras genom eller i enlighet med
den nationella lagstiftningen; vid reglering ge.nom kollektivavtal skola av
t-alets bestämmelser gälla.
Al'iikel 50
1. Kvinna som är frånvarande från arbetet på grund av havandeskap eJler
barnsbörd enligt föreskrifterna i artikel 47, må arbetsgivaren icke uppsäga
under dylik frånvaro ej heller å sådan tidpunkt, att uppsägningstiden utlöper under fr.ånvaro, som nyss nämnts.
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2. Kvinna må icke uppsägas enbart av den anledningen att hon är ha
vande eller ammar sitt barn.
Del VIII. Ersättning för olycksfall i arbete

Artikel 51
Varje medlem av Internalio nella arbetsorganisatione n, för vilken denna
del av förevarande konvention är i kraft, förbinder sig att å samtliga plan
tagearbetare tillämpa den l ag stiftning, som har till syfte att bereda arbetare
ersättnin« för olyck sfalJ, som drabbat honom till följ d av eller under ar
betet.
A 1·tikel 52
1. Va1·je m edlem, för vilken denna del av före,•arande konvention är i
kraft, förbinder sig alt ål person, som å. des terr itorium drabbas av olycks
fall i arbete och är medborgare i n ågon annan medlemsstat, för ·vHken denna
del av konventionen är i lu'aft, eller åt sådan persons rätt>s iun ehavare giva
samma behandling som den tillförsäkrar sina egna medborga1·e.
2. Nu åsyfbade likhet i behandlingen skall tilliförsälffas utiiä ndska ru:be
tru·e och deras rättsin nehavare utan villkor i avseende å hemvist. I fråga
om de utbetalningar, isom en medlem eller des medborgare i enlighet här
med kunna -ha att göra utom medlemmens lerritorium, kol a de anord
ning:u, som vidlaga , där så finnes nödvändigt, regle,i10s genom särskilda
överenskommel er mellan ederbörande medlemma1·.
Artikel 53
Beträffande ersättu.ing föl' olycksfall, som drabbar en arbetare, vilken
på en medlems territorium tillfälligt eller med mellantider sysselsättes för
ett öretag, som ä1· beläget p å annan m edJems territorium, kan genom sår
skilt avtJal bestämmas, att sistnämnda medlems lagstiftning skall tillämpas.
Del IX. Organisationsrätt och kollektiv förhandlingsrätt

A rtikel 54
Arbetsgivares och arbetstagares rätt att bilda organisationer för alla lag
liga ,ändamål skall garanteras genom lämpliga åtgärder.
A rtikel 55

Det fö11fiarande som skall tillämpas vid utredning av tvister mellan ar
betsgivare och arbetare skall vara så enkelt ocih snabbt som möj ligt.

Artikel 56

1. Arbetsgiva:r e och arbetare skola uppmuntras att undvika tvi;ster samt
atl' om dylika uppstå, söka nå rättvisa ,avgöranden genom förlikning.
2. I detta syfte sko l a alla genomförbara åtgärder vid tagas för att åväga
briuga samråd med r epresentanterna för arbetsgivarnas och arbetarnas or
ganisationer och för att låta dem taga del i förlilmingsorga nen:s 1.1 pprättande
och verksamhet.
. 3. �ed förbehåll för sådana organs verksamhet skall det åligga oflfent
hga tJ änstemän att utreda tvister, söka främja förlikning samt bistå par
ter na att nå rättvisa avgöranden.
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4. Där så är möjligt skola des1sa tj änstemän ianvändas speciellt för sådana
uppgifter.
A rtikel 57
1. Metoder för biläggande av tvister mellan arbetsgivare och arbetare sko
la så snabbt som möjligt införas.
2. Representanter för vederbörande arbetsgivare och arbetare, däri inbe
gripna företräd,are för deras respektive organisationer, där sådana finna,s,
skola såvitt möjligt beredas til l fälle att öva inflytande på dessa metoders
tillämpning under de former och j den u tsträckning vede1·börande myndig
het må bestämma, dock städse till lika antal och på lika villkor.
A1·tikel 58
1 . Arbetare skola åtnjuta tillfredsställande 1skydd mot varje åtgärd med
avseende å deras anställningsförhållanden som år av organisationsfientlig
art.
2. Sådant skydd skall särskilt lämnas mot åtgärder, som ha till syfte att
a) göra anställningen av en arbetare beroende av det villkoret, att han icke
ansluter sig til l ,f ackförening eller upphör att vara fackligt organiserad ;
b ) föranleda a skedande eller annat förfång för en arbetare på grund av
hans medlem kap i fack örening eller deltagande i fackförening verk
amhet u·ba nför arbetstiden e lle1·, med arbetsgh arens medgivand , un
der arbet t iden.
Artikel 59
1 . Arbetares och arbetsgivares organisationer skola lämnas tillfredsstäl
lande skydd mot varj e inblandning från motpartens eller dess ombuds eller
dess medlemmårs sida i fråga om organisationernas bildande, verksamhet
eller förvaltning.
2. Såsom inblandning skola särskilt anses åtgärder, avsedda att främja
bildandet av arbetarorganiSJationer, över vilka arbetsgivare eller arbetsgi
varorganisationer äga ett bestämmande inflytande, eller att s tödj a arbetar
organisationer ekonomiskt eller i annan form i syfte att inordna ,sådann
organisationer under arbetsgivares eller arbetsgivarorganisationers kon
troll.
A rtikel 60
Organisatoriska åtgärder lämpade efter landets förhållanden skola, där
så är erforderligt, vidtagas för att säkeriställa, att föreningsrätten sådan
denna definierats i föregående artiklar respekteras.
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Artikel 61
Åtgärder lämpade efter landets förhållanden skola, där så "äl· erforderligl
vidtagas för att uppmuntra och främj a utvecklandet och utnyttjandet i
största möjliga omfattning av ano1·dningar för fri i l l iga förhand l ingar mel
lan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisationer å ena, och arbetarorgani
sationer, å andra 1sidan, i syfte att åvägia bringa en reglering av anställnings
villkoren genom kollektivavtal.
Del X. Föreningsfrihet

A rtikel 62
Arbetare och arbetsgivare skola, utan någon som helst åtskillnad, äga
rätt att utan därtill i förväg inhämtat medgivande bilda organisation er
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efter sitt fria skön ävensom att utan andra förbehåll än dem vederbörande
organisations stadgar uppställa, ansluta sig till 1sådanra organisationer.
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1. Arbetar- och arbetsgivarorgaai ationer skola äga rätt att avfatta sina
s t adgar och reglementen samt u tse sina representanter i full frihet, organi
sera .s in förval tning och verksamhet s<aml fastställa sitt hand lingsprogram.
2. Offentliga myndigheter skola avhål la sig från varje i ngripande, som
begränsar denna 1·ätt eller inverkar menliut på dess lagenliga u tövande.
A rtikel 64

� åtgärd med
ationsfientlig

Arbetar- och arbetsgivarorganisationer skola icke kunna genom administ
rativ åtgärd vare sig upplösas eller förbjudas att bedriva sin verksamhet.
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A rtikel 65
Arbetar- och arbetsgi-varorganisationer skola äga rätt att bilda och an
sluta sig till förbund och centralorganisationer ; sådan organisation, sådant
förbund eller sådan centralorganisation iskall äga rätt att vara ansluten till
iuternationeHa arbetar- och arbetsgivarorganisationer.
Artikel 66

tillfredsstäl
ombuds eller
, verksamhet
a att främj a
ller arbetsgi
ödj a arbetar
,rdna sådana
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Best, ä mmelserna i artiklarna 62, 63 och 64 äga tillämpning j ämväl å för
bund och centralorganisationer ,av arbetar- och arbetsgivarorganisationer.
A rtikel 67
Arbetar- och arbetsgiva1·organisationers, förbunds och centralorganisa
tioners förvärv av rättskapacitet ,skall icke vara underka,stat villkor av be
skaffenhet att inskränka tillämpningen av bestämmelserna i artiklarna 62 ,
63 och 64.
A rtikel 68
1 . Vid ut&vandet av de i denna del .av förevru.'ande konvent. i on fastställda
l'ättigheterna skola ru:betare och arbetsgivare samt deras respektive orga
n isationer, i likhet med andra enskilda personer eller organi,serade sam
manslu tningar, ställa sig landets lagar till efterrättelse.
2. Landets lagar må icke avfattas eller tillämpas på sätt, som kan vara
ägnat alt begränsa i denna del av förevarande konvention fastställda ga
rantier.
A1·tikel 69

I denna del av förevarande konvention förstå,s med uttrycket �organisa
tion» varj e sammanslutning av arbetare eller arbetsgivare, som har till än
damål att främj a och värna arbetares eller arbetsgivares intre · sen.
Artikel 70
Varje medlem av Internationella arbetsorganisationen, för vilken denna
del ,av förevannde konvent ion är i kraft, förbinder sig att vidtaga alla er
f?rderIiga och lämpliga åtgärder för att s·ä kerställa, att arbetare och arbets
givare må kunna fritt utöva sin organisationsrätt.
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Del XI. Arbetsinspektion

AI"tikel 7 1
Varje medlem, för vilken denna konvention är i kraft, skall upprätthålla
ett system för arbetsinspektion.
A I"tikel 72
Arbetsinspektionen skall bestå av på lämpligt sätt utbildade inspektörer.
Artikel 73
Arbetarna och deras representanter skola äga att fritt träda i förbindelse
med inspektörerna.
A I"tikel 7 4
1 . Arbelsinspeklionen åligger :
a) att trygga tilläm pn ingen av gällande beslämmelser rörande arbetsförhål
landen och skydd för arbetare under arbetet, avseende stadganden i frå
ga om arbetstid, löner, säkerhet, hygien och välfärd, barns och minder
årigas användande i arbete samt andra därmed sammanhängande äm
nen, i den mån åtgärder härutinnan falla inom arbet,sinspektörs kompe
tensområde ;
b) att bistå arbe�sgivare och arbetare med råd och anvisningar beträffan
de lämpligaste sätt a t t efterkomma gällande bestämmelser;
c) att fästa vederbörande m yndighets uppmärksamhet på brister och miss
förhållanden, isom icke äro särskilt beaktade i meddelade föreskrifter.
2. Uppgifter, som i övrigt må anförtros åt arbetsinspektör, få ej vara av
beskaffenhet att förhindra ett effektivt fullgörande av hans huvudsakliga
tj änståligganden eller menligt inverka på den opat'tiskhet, som kräves av
inspektör i hans förhållande till arbetsgivare och arbetare.

Artikel 75

Vederbörande myndighet skall vidtaga lämpliga åtgärder för att främja
a) en effektiv samverkan mellan inspektionsorganen och andra statliga
myndigheter samt offentliga e ller enskilda institutioner med motsvaran
de uppgifter ;
b ) samverkan mellan arbetsinspektionens befattningshavare -samt arbets
givare och arbetare eller deras organisationer.
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Artikel 76

Befattningshavare inom inspektionen skola vara anställda i offentlig
tjänst och i denna egenskap vara tillförsäkrade stadigvarande anställning
ävensom frihet från politisk eller eljest obehörig påverkan.

Artikel 77
1 . Vederbörande myndighet skall vidtaga erforderliga åtgärder för att till
handahålla arbetsinspektörerna :
a) avdelningskontor, lämpligt u trustade med hänsyn till tjänstens behov
och tillgängliga för alla vederbörande;
b) erforderliga transportmedel, för den händelse för tjänstens fullgörande
lämpliga allmänna färdmedel icke stå till buds.
2. Vederbörande myndighet skall vidtaga nödiga åtgärder för att arbets
inspektörerna skola erhålla resekostn-ads- och traktamentsersättning vid
tj änstens utövande.
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A rtikel 78
1 . Med vederbörlig legitimation försedd arbetsinspektör skall äga :
a) att fritt och utan föregående anmälan vid varje tid av dygnet erhålla
tillträde till varje företag eller arbetsställe, som är underkastat inspek
tion ;
b) att w1der dagen erhålla tillträde till varj e lokal, som arbetsinspektören
har kälig anledning antaga vara underkastad inspektion; samt
c) att vidtaga åtgärder för undersökning, provtagning eller utrednfag, som
han kan finna erforderlig för fastställande av atl gällande arbetslagstift
ning noga följes, särslålt :
i) att ensam eller i vittnens närvaro utfråga arbetsgivare och personal
beh·äffandc alla i samband med tillämpningen av arbetslagstift
ningen stående förhållanden;
ii) att påkalla företeende av alla böcker, register eller andra handling
ar, ilka j ämlikt gällande författningar rörande arbetsfö1·hållandena
skola hål l as tillgängliga för att kontrollera alt nämnda handlingar
äro i författningsenligt skick samt kopiera dylika handlingar eller
göra utdrag ur dem ;
iii) att påfordrn u ppsättandet av sådana anslag, som föreskrivas i ar
betsiaasliftningen;
iv) att för analys taga och bol'tföra prov av material eller ämnen, som
användas eller bearbeta i förelaget, dock att arbetsgivaren eller hans
tällföreträdare skall u n derrättas härom.
2. Då ins pektion verkställes , har arbetsinspektör att underrätta arbets
�ivaren eller dennes ställföreträdru·e om besöket, såvida ins pektören icke
!inner, att dylik anmälan skulle vara till förfång vid tjänstens utövande.
A rtikel 1·9

Med förbehåll föl' uudantag, som kunna göras i lagstiftning, en, skall ar
betsinspektör
a) ,•ara förbjuden att äga direkt eller indirekt intresse i företag, som står
under J1ans tillsyn;
b) vid äventyr av ansvar eller disciplin är påföljd vara förpliktad att jämväl
sedan han lämnat t jäns ten icke yppa fabriks- eller affärshemligheter
eller röja dtiftsmetoder, om vilka han må hava erhållit kännedom under
tjänsteutövningen; och
c) behandla som strängt förtrolig va1·je anmälan rörande fel i driftsanord
ning eller överträdelse av föreskrifter, och icke meddela arbetsgivaren
eller dennes ställföreträdare, att inspektionsbesök föranletts av inkom
men anmälan.

A rtikel 80
Till arbetsinspektionen skola anmälas inträffade olycksfall i arbet.e och
fall av yrkessjukdom i enlighet med vad i den n ationella lagstiftningen
därutinnan stadgas.
A rtikel 81
Arbetsställe skall inspekteras så ofta och så ingående som må erfordras
fo.. r ,en effektiv tillämpning av vederbörande föreskrifter.
A rtikel 82

1. �ot den som överträder eller åsidosätter föreskrifter, vilkas efterföljd
det åligger arbetsinspektör att övervaka, skola laga åtgärder utan föregåen-
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de varning vidtagas, där icke på grund av föreskrifter i den nationella lag
stiftningen förbättringar eller förebyggande åtgärder i första hand skola
vidtagas.
2. Arbetsinspektör skall äga att själv avgöra, huruvida anvisningar och
råd skola lämnas eller om vidtagandet av laga åtgärder skall påkallas eller
förordas.
A rtikel 83
Lämpliga straffbestämmelser vid åsidosättande av gällande föreskrifter,
vilkas efterföljd inspektör har att övervaka, samt vid förhindrande av ar
betsinspektörs tjän tutövning skola meddelas i den nationella lagstiftning
en och noga upprätthållas.
Artikel 84
l . Arbetsinspektör och lokal inspektionsmyndighet skola hava att till
den centrala inspektions1nyndigheten avgiva periodiska rapporter angående
resul tatet av inspeklionsverksamheteu.
2. Sådan rapport skall avfattas i enlighet med vad därom föreskrives av
den centrala myndigheten och avgivas å tid som bestämmes av denna myn
dighet, dock minst en gång å1'.ligen.
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Del XII. Bostäder
A rtikel 85
Vederbörande myndigheter skola i samråd med berörda representativa
arbetsgivar- och arbetarorganisationer, där sådana finnas, främja åtgärder i
syfte att åt plantagearbetare tillhandahålla lämpliga bostäder.
A rtikel 86
1 . Vederbörande offentliga myndighet skall fastställa normer och mini
mibestämmelser rörande de bostäder, som skola tillhandahållas enligt före
gående artikel. Myndigheten skall såvitt möjligt tillsätta rådgivande organ
bestående av företrädare för arbetsgivare och arbetare med uppgift att av
giva yttranden i bostadsfrågor.
2. Nämnda minimibestämmelser skola lämna anvisningar rörande
a) byggnadsmaterial;
b) bo tadens minimistorlek, dess planering, ventilation samt golvyta och
luftkub;
c) verandautrymme, köks-, tvätt- och förvaringsanordningar samt vatten
tillförsel och sanitära anordningar.
Artikel 87
Lämpliga straffbestämmelser vid åsidosättande av de i föregående artikel
angivna föreskrifterna skola meddelas i den nationella lagstiftningen och
noggrant tillämpas.
A rtikel 88
1. Upplåtes bostad av arbet givru·en, skola plantagearbetares hyresvillkor
icke vara ntln,d 1·e förmånliga än de som gälla enligt nationell sedvänja eller
nationell lagstiftning.
2. Avskedas arbetare, som förhyr bostad, skall han beredas skälig frist
för utrymning av bostaden. Om dylik frist icke är fastslagen i lag, skall den-
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nationella lag
ta hand skola

samma bestämmas genom förhandling eller, om överenskommelse icke där
vid uppnås, genom anlitande av normalt domstolsförfarande.
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A rtikel 89
Vederbörande myndigheter skola i samråd med representanter för berör
da arbetsgi ar- och arbetal'organisationer, d är ådana finnas, främja varje
åtgärd i syfte alt åt plantagea.rbetare ch deras familj er tillhandahålla än
damålsenl iga hälso- och sj ukvå_rdsanordningar.
A rtikel 90

1 . Sådana anordningar skola uppfylla en av de offentliga myndigheterna
föreskriven standard. D e skola ha en med hänsyn till antalet därav berörda
personer tillräcklig omfaltning sam t betjänas av kvalificerad personal i
tilJ räcl<.ligt an tal.
2. Då sådana anordningal' tillhandahållas av vederbörande offentliga
myndigh et, skola de överensstämma med av myndigheten tillämpade nor
m er, sedvänja o h praxis.

A rtikel 91
Vederbörande myndighet skall i samråd med r epresentanter för berörda
arbetsgivar- och arbetarorgani<.sationer, där sådana finnas, inom plantage
områden vidtaga åtgärder för utrotande av eller kontroll över förefintliga
endemiska sjukdomar.
Del XIV. Slutartiklar

A rtikel 92

D e officiella ratifikationerna av denna konvention skola delgivas Inter
nationella arbetsbyråns generaldirektör och registreras av honom.

Artikel 93
1. D enna konvention är bindande allenast för de medlemmar av Inter
nationella arbetsorganisationen, vilkas ratifikationer r egistrerats av general
direktören.
2. Den kall träda i kraft sex månader efter den dag, då i enlighet med
al'til· el 3, ratifikationer regi trerats för lvå av följande lände1· : Amerikas
Förenta S tater, Förenade Arabrepublfäen, A rgentina, Bell:{ieu, Bolivia, Bra
sil ien, Burma, Ceylon. Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominikanska Repu.bli
ken, Ecuador, Etiopien, Filippinerna, Frankrike, Ghana, Guatemala, Haiti,
Hondun:1. , Indien, Indone ien, Italien, Kina, Liberia, 1falaj iska Förbundet,
Mexico, Nederländerna, Nicaragua, Pakistan, Panama, Peru, Portugal, Sal
vador, De Socialisliska Rådsrepublilt ernas Union, Spanien, torbri tannieu
och Nordirland, uaan, Thailand och Viet-Nam.
3. Därefter träder d enna konvention i kraft för varj e medlem sex måna
der efter d n dao-, då dess ratifikati n r egistrerats.
A rtikel 94

l ._ Varje medlem, som ratificerat denna konvention, kan, sedan tio år för
flutit från den tidpunkt, då konventionen först trädde i kraft, uppsäga den3
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samma genom skrivelse, som delgives Internationella arbetsbyråns general
direktör för registrering. Uppsågningen träder icke i kraft fönän ett år efter
det den registrerats.
2. Varje medlem, som ratificerat denna konvention och icke inom ett år
efter utgången av den i föregående momenl nämnda tioårsperioden gör bruk
av den i denna artikel stadga<le uppsägningsrällen, skall vara bunden för en
ny period av lio år och kan därefter, med iakttagande av de i denna artikel
föreskrivna villkoren, uppsäga konvenlionen vid utgången av varje följande
-tioårsperiod.
Artikel 95
1. Internationella arbetsbyråns generaldirektör skall underrätta samtliga
medlemmar av Internationella arbetsorganisalionen om registreringen av
alla ratifikationer, förklaringar och uppsägningar, som delgivits honom av
organisationens medlemmar.
2. Då generaldirektören underrättar organisationens medlemmar om re
gistreringen av den andra ratifikationen i ordningen, som deJgivils honom,
har han att fästa medlemmarnas uppmärksamhet på den dag, då konventio
nen träder i kraft.
Artikel 96
Internationella arbetsbyråns genernldi.rektör skall, för regisb·ering jäm
likt artikel 102 av Förenta Nationernas stadga, Jämna Förenta Nationernas
generalsekreterare fullständiga upplysningar om varje ratifikation, förkla
ring och uppsägning, som av honom registrerats i enlighet med bestämmel
serna i föregående artiklar.
Artikel 97
Vid utgången av varje tidrymd av tio år, räknat från denna konventions
ikraftträdande, skall lnlernali.onella arbetsbyräns styrelse förelägga Jnter
nationeJla arbetsorganisationens allmänna konferens en redogörelse för
konventionens tillämpning och taga under övervägande, hurnvida anledning
föreligger att på konferensens dago1·dning uppföra frågan om dess revision,
helt eller delvis.
Artikel 98
1. Därest konferensen skulle antaga en ny konvention, innebärande re
vision, helt eller delvis, av förevarande konvention, och den nya konven
tionen icke föreskriver annat,
a) skall en medlems ratifikation av den nya, reviderade konventionen, för
såvitt denna ti-äll i .kraft, ipso jure medföra omedelbar uppsägning av
förevarande konvention, utan binder av va<l i artikel 94 här ovan stad
gas;
b) skall från den dag, då den nya, reviderade konventionen träder i kraft,
förevarande konvention icke längre ku_nna ratificeras av medlenunarna.
2. Förevarande konvention skall likväl förbliva gällande till form och
innehåll för de medlemma1·, som .ratificerat densamma och icke ratificera
den nya., reviderade konvent-ionen.
A l'tilcel 99
De engelska och franska texterna till denna konvention skola äga lika
vitsord.
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Bilaga B

Rekommendation (nr 110) angående anställningsförhållanden
för plantagearbetare
Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens,
vilken av styrelsen för Internationell a arbetsbyrån sammankallats till
Geneve och där samlats den 4 juni 1958 till sitt fyrtioandra samman
träde,
och beslutat antaga vissa förslag angående anställningsförhå1landen
för plantagearbetare, vilken fråga utgör den femte punkten på sam
manträdets dagordning,
samt beslutat att dessa skola taga form av en reko mmendation
antager denna den t jugofjärde dagen i juni månad år nittonhundrafemtio
åtta följande rekommendation, som må benämnas »rekommendation angå
ende plantager, 1958»' (Plantation Recommendation, 1958 ) .
Konferensen förordar , att varj e medlem bör til lämpa följande anvis
ningar.

I. Inledande anvisningar
. konventions
elägga Inter
l ogörelse för
da anledning
iess revision,

ebärande re
nya konvenentionen, för
lpsägning av
ir ovan stad·äder i kraft,
edlemmarna.
ill form och
ke r atificera

:ola äga lika

1. 1 ) Med uttrycket » pl antage� förstås i denna l'ekommend ation varje
inom t ropiskt ell er subtropiskt område beläget jordbruksföretag, i vil k et
avlönad arbetski-aft regelmässigt sysselsättes och varest i kommersiellt
syfte följande produkter odlas el ler framställas, nämligen kaffe, te, socker
rör, gummi, bananer, kalc ao, kokosnötter, jordnötter, bom ull, tobal<, textil
fi.bre1· (sisal, jute och hampa ) , citI"oner, palmol ja, kinabark eller ananas.
Rekommendationen omfattar icke familjeföretag eller mindre företag vil kas
produktion är avsedd för den l okala mai-knaden och i vilka avlönad arbets
lu·aft icke r egelmässigt sysselsättes.
2) Varje medlem må efler samråd med de mest 1·cpresentativa arbets
givar- och arbetarorganisationerna, där sådana finnas, utsträcka rekommen
dationen till att avse andra plantager genom att
a) til l den i stycket 1 av denna punkt intagna förteckningen foga en e1le1·
flera av -föl jande produkter, nämligen ris, ciko1·ia, kardemumma, gera
nium och pyrethrum elJ er andra produkter ;
b) till plantager, som avses i stycket 1 av denna ptmkt foga där icke angiv
na slag av företag, vilka enlig t nationell lagstiftning och praxis äro a tt
anse som plantager ;
och bör medlem men i sina enligt artikel 1 9 mom. 6 av InternationeUa ar
betsorganisationens tadga till Internationella arbetsbyråns generaldirektör
överl ämnade redogörelser redo-visa var je enligt detta stycke vidtagen åtgärd.
3) Med hänsyn till tillämpningen av denna pankt skall uttrycket
» plantage:. normaJ t innefatta den första behandlingen av plantagens pro
dukt eJl er produkter.
2. Varj e medlem bör tilläm pa d enna rekommendations anvisningar å
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samtliga pl antagearbetare u tan åtskillnad med avseende å ras, hudfärg, kön,
. trosbekännelse politisk åskådning, nationalitet, socialt ursprung, stamtill
hörighet eller m edlemskap i fackförenfog.
3 . Varje m edlem av Internationell a arbetsorganisationen bör tid efter
annan, i enlighel med vad styrelsen därom m å komma att bestämma, till
Internationel l a arbetsbyrån avgiva redogöi-else för lagstiftning och praxis
inom d länder och territorier, för vilka m edlemmen är a nsvarig, beträf
f:mde rel · ommendationens ämneso1m·åde. Sådana redogörelser böra u tvisa
den omfattning, i vill-en rekomnlendationens anvi ·ningar genomförts eller
föreslås till genomförande ävensom ådana j ämkningar i dessa anvisning
ar som befunni ts eller ro befinnas erforderliga för antagande eller till
lämpning av desamma.
4. I enl ighet med artikel 19 mom. 8 av Internationella arbetsorganisa
tionens stadga skall denna konvention i intet fall betaga därav berörda arbe
tare de förmånligare villkor, som genom l ag, skilj edom, sedvänja eller avtal
blivit dem tillförsälu'ade.
II. Yrkesutbildning

5. I varj e land böm offentliga mynd i ghet r och övriga lämpliga organ
var för ig eller samfä l l t tillse, att yI"kesutbildningen tillhandahålles och
auorda-s enligt ett effektivt, rationellt, systemati · kl och amordnat program .
6. 1 ) I underu tvecklade områden, där uUlildni ngsmöjligheler aknas, b ör
en av de första åtgärderna vara -at t tillhandahålla u tbi ldade l ärare och in
struktörer.
2) Då tillgång på sålunda u tbild. de lärare och instruktörer saknas, b ör
stöd ändock läm nas för utveckling a v utbildning a nordningar på plantager,
däl" ledaren av företaget besitl r tillräckliga förutsättningar för att utöva
praktislt handlednin<>.
7 . Ansvaret för utbildningsverksamheten bör överlämna åt den eller de
myndigheter, om äro bäst kickade för uppgiften; i de fall då ansvaret åvi
lar flern myndigheter gemensamt, 1,öi·. sa mordnade åtgärder vidtagas. Lo
kala mynd igheter böra a marbeta vid utbi ldningsprogramm n genomfö
rande. Nära amverkan bör upprätthållas med berörda arbetsgivar- och -ar
betarorganisalioner äv n om i förekommande fal l med andra inlTesserade
sammanslutuingar, där sådana f innas.
8. Ehuru lokala bid rag till u tbildningsverksamhetens finansiering i många
fal l äro påkallade, bö.r a likväl de offentliga myndigheterna, i den omfatt 
nin<> som anses lämpli1:, och erforderlig, även främj a allmän och enskild
utbik1ningsvel'ksamhet genom att bl. a. Jämna ekonomiskt u nders töd, till
handah· Ila jord, byggnade1·, transportmede l, u trustning och undervisnings
materiel, m edelst tipendier eller annorledes bidraga till täckande av ele
vernas levnadsomko tnader eller avl öning under utbildn ingen amt bereda
kvalificerade elever särskilt s· dana som icke sjäh•a kunna bestrida kost
naderna, avgiftsfritt till t räde till inte rnatskolor för utb i ldnin g i plantage
arbete.
III. Löner
9. Den längsta tid som må förflyta mellan två löneutbetalningar bör be
stämmas så, att l ön u tbetalas
a) minst tv· gånger i månaden med högst 16 dagars mellanrum, i fråga om
arbeta1·e, vi lkas lön beräknas för timme, dag e ller vecka; och
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b) minst en gång i månaden i fråga om anställda, vilkas lön beräknas för
månad eller år.
1 0. 1) I fråga om arbetal'e, i llrns lön beräknas enligt ackordsystem eller
efter prestation, bör den längsta tid som må förflyta mellan två löneutbetal
ningar on m öj ligt. bestämmas så, att lön utbetalas minst två gånger i må
naden med h ögst 1 6 dagars m el lanru m.
2) I fråga om arbetare, an tällda för att fullgöra arbete, som tager mer
än fjorton dagar i an pråk, o h beträffande vilka kollektivavtal eller skilje
dom icke stadgar andra tid inten ller för löneutbetalning, böra lämpliga
åtgärder vidtagas för att crarantern
a) a t t betalningar göras a conlo minst två gånger i månaden med högst 1 6
dagars mellanrnm i förhåll-ande till den fullgj orda arbetsprestationen;
och
b) att slutavrälming äger rum inom fjorton dagar efter det arbetet full
gjorts.
1 1 . De upplysningar rörande lönevillkoren, vilka böra bringas till arbe
tarnas kännedom, böra där så befinnes lämpligt, innefatta uppgifter om
a) lönesatser;
b) beräkningsmetoder;
c) tid intervaller t'ör löneutbetalning;
d ) platsen för lönentbetaln ing; ch
e) de villkor på viJka avdrag må göras.
1 2. Där så lämpl igen ka n ske, höra arbetarna i samband med varje löne
utbeta lning erhåHa föl jand uppgifter med avseende å vederbörande betal
ningsperiod, i den mån sådana uppgifter kunna variera,
a) bruttobeloppet av intjänt lön;
b) de avdrag, som eventue11 t gjorts med angivande av skälen därtill och
beloppet ; sam t
c) nettobeloppet av förf llen lön.
13. Arbetsgivarna böra anmodas a tt, där så lämpligen kan ske, föra av
löningslistor, vilka med avseende å varje anställd arbetare innehålla de i
föregående punkt angivna uppgifterna.
14. 1 ) Erforderfö:ta åtgärder böra vidtagas för att garantera, a t t intjänta
l öner vederbörlige.11 utb lalas, och höra �u-betsgivama ålägga'S -att föra re
gister över u l.betald·a löner att giva arbetarna intyg över ulbetalda löner
sam t att vidtaga andra lämpliga åtgärder för alt underlätta erforderlig kon
troll.
2) Lönen bör i 1·egel utbetala kontant och direkt till varje arbetare.
3) Såvida icke lokal sedvänja, som ·arbetarna ön ·ka bibehålla, till
annat föranleder, böi· lönen utbetalas regelbundet med sCl.dana intervaller
som äi-o ägnade att mi nska risken för löntagarna skuldsättning.
4) Där st kost, bo tad kläder och andra (örnödenheter eller tjänster
u1gå i lönen, bör ,,ederbörande myndigh t vidtaga alla erforderliga å tgärder
för att noga kontl'Ollera deras ti llräcklighet och kontanta värde.
5) AUa rforderliga åtgärder böra vidtagas för att
a) upplysa arbetarna o.w deras rättigheter med avseende ä lönen;
b) förh indra varje icke m edgivet avdrag å l önen; och
c) begränsa de belopp, som må a,,draga från lönen såsom ersättning för
däri ingående förn ödenheter och tjänster, till det faktiska värdet av de
sam1na.
1 5 . 1) Frivilligt sparande i skilda former bland löntagare bör uppmunt
ras.
2) De högsta belopp av lönen, som må förskottsvis utbetalas, även
som sättet för återbetalande av förskott böra bestämmas av vederbörande
offentliga organ.
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3) Vederbörande organ bör begränsa det löneförskott, som må utbe
talas till en arbetare, vilken vunnit anställning från -annat territorium. Be
loppet av sådant förskott bör noga angivas för arbetaren. Därest utbetalat
förskott överstiger det av vederbörande organ fastställda, bör detsamma icke
kunna lagligen återfordras.
4 ) Alla erforderliga åtgärder böra vidtagas för att skydda löntagare
mot ocker, särskilt sådana åtgärder, som syfta till begränsning av lånerän
tor na, genom kontroll av långivarnas verksamhet och vidgade m öjligheter
till lån för legitima ändamål genom kooperativa kreditorganisationer eller
andra institutioner under offentlig kontroll.
16. Vid fastställandet av minimilönesatser böra vederbörande organ städ
se beakta nödvändigheten av att tillförsäkra arbetarna en skälig levnads
standard.
1 7 . B land de förhållanden, som böra beaktas vid bestämmande av mini
milönesatser, må nämnas följande: levnadskostnaderna, ett skäligt värde å
utförda tjänster, de löner, som utgå för likartat eller jämförbart arbete en
ligt kollektivavtal, samt den allmänna lönenivån för arbete av jämförlig be
skaffenhet i det område, där arbetarna äro tillfredsställande organiserade.
18. Ordningen för fastställande av minimilöner bör, oberoende av sin
form, bygga på undersökningar av förhållandena å plantager ävensom på
samråd med de närmast berörda parterna, d. v. s. arbetsgivare och arbetare
eller deras mest representativa organisationer, där sådana finnas. Båda par
ters mening bör inhämtas i 'alla frågor rörande minimilöners fastställande
samt hänsyn i lika mån tagas därtill.
1 9. I syfte att förläna större auktoritet åt de lönesatser, som må fast
ställas, bör, i de fall, då den beslutade ordningen för fastställande av mini
milöner så medgiver, tillfälle beredas vederbörande arbetare och arbetsgi
vare att omedelbart och på lika villkor medverka vid fastställandet av mi
nimilöner genom representanter, utsedda i lika antal eller i varje fall ut
rustade med samma antal röster.
20. För att arbetsgivarnas och arbetarnas representanter skola åtnjuta
förtroende av dem, vilkas intressen de företräda, böra vederbörande arbets
givare och arbetare, i den mån förhållandena så medgiva, äga att i det i
punkt 19 härovan åsyftade fallet medverka vid utseendet av partsrepresen
tanterna; i varje fall böra förefintliga arbetsgivar- och arbetarorganisatio
ner anmodas att avgiva förslag å medlemmar av organ för minimilöners fast
ställande.
2 1 . I det fall, då ordningen för fast-ställande av minimilöner förutsätter
medverkan av opartiska personer, antingen för meddelande av skiljedom
eller i annat syfte, böra dessa utses bland män eller kvinnor, vilka besitta
erforderliga förutsättningar för uppgiften och som icke äga sådant intresse
i plantage- eller likartade företag, att deras opartiskhet skulle kunna sättas
i fråga.
22. Föreskrifter böra meddelas rörande revision av fastställda minimi
lönesatser med lämpliga tidsmellanrum.
23. För att bereda verksamt skydd för vederbörande arbetares löner böra
åtgärder, som åsyfta att bereda trygghet mot utbetalning av lägre löner än
de som finnas angivna i minimilönesatserna, innefatta �
a) anordningar för att giva publicitet åt gällande minimilönesatser o�h
särskilt för att, på sätt som må befinnas mest läm pligt med hänsyn till
nationella förhållanden, därom hålla arbetsgivare och ar betare under
rättade;
b) offentlig kontroll å de löner, som faktiskt utbetalas;
c) straff för åsidosättande av gällande lönesatser samt åtgärder till före
byggande av sådant åsidosättande.

i
ll

k
a
f·
e
h
V

ti
a

b
c).

Kungl. Maj:ts proposition nr 23 år 1959
, som må utbe
territorium. B e
)ärest utbetalat
· detsamma icke
tydda löntagare
ing av lånerän
ade möjligheter
misationer eller
nde organ städskälig levnads nande av mini
skäligt värde å
'.· bart arbete en
LV jämförlig b e
' e organiserade.
eroende av sin
:er ävensom på
re och arbetare
mas. Båda par
rs fastställande
, som må fast
nande av mini
e och arbetsgi
ällandet av mi
i varje fall utskola åtnjuta
hörande arbets
äga att i det i
partsrepresen
�tarorganisatio1imilöners fast,ner förutsätter
e av skiljedom
,r, vilka b esitta
sådant intresse
le kunna sättas
,tällda minimi
ares löner böra
lägre löner än
ilönesats er och
aed hänsyn till
.rbetar e underärder till för e-

39

24. Alla erforderliga åtgärder böra vidtagas för att b egränsa löneavdrag
i den mån så anses nödvändigt för att trygga arbetarens och hans familjs
uppehälle.
25. 1) A,1 drag å lön å om got tgörel e för förlust eller skada, som åsam
kats m·betsgi arens pr dukter, egend m eller utrustning, bör medgivas
allena t därest det klru·L kan visas, att vederbörande arbetare är ansvarig
för förlusten eller skadan.
2 ) Avdrag beloppet bör vara skäligt och icke överstiga förlustens
eller skadans verkliga värde.
8) Innan beslut om sådant avdrag fattas, bör tillfälle beredas veder
börande arbetare att anföra skäl mot avdragets verkslälland e.
26. Lämpliga åtgärder böra vidtagas för att begränsa löneavdrag för
verktyg, material och u trustning, som tillhandahållas av arbetsgivaren,
till a tt a se fall, då sådana avdrag
a ) utgöra en allmänt erkänd sed änj a inom ifrågavarande näringsgren eller
yrke ; eller
b ) föreskrivas i kollektivavtal eller skiljedom ; eller
c) annorledes äro medgivna · enligt ett i den nationella lagstiftningen angivet
förfarande.
IV. Lika lön
27. 1 ) Varje medlem bör med avseende å alla arbetstagare, på sätt som
är förenligt med gällande 01·dning för fa t tällande av lönesatser, främja
och, i den mån sagda ordning så medg,iver, trygga tillämpningen av princi
pen om li'ka l ön för män och kvinnor för arbete av lika värde.
2 ) Denna princip må k unna. tillämpas genom
a) lagstiftning;
b) i Jag fast ·lagen eller erkänd ordning för b estämmande av lön;
c) kollektivavtal mellan a1·betsgiva1·e och arbetstagare; ell'er
d) under a ) -c) angivna utvägar i förening.
V. Arbetstid och övertid

28. I denna del av rekommendationen förekommande anvisningar äga
tilläm pning å arbetare vilka uppbfu.· a tidlön.
29. Arbetstiden för per onal a11ställd å plantage, som av_s es i p1;1-nkten 1
ovan, bör icke överstiga åtta timma_r om dagen och 48 timmar 1 veckan
med de undantag, som här nedan tadgas :
a ) anvisningarna i denna del äga ej tillämpning å personer, som intaga en
övervakande eller ledande ställnin g ;
b ) dfu· med stöd a v lag, pTaxis eller överenskommelse mellan arbetsg,var
och arbetarorgan isationerna (eller, där sådana organi ationer icke . fin
nas, mellan re1 resen tanter tör arbet givarna och arbetarna) arbetst iden
under en e ller flera av veckans dagar är kortare än åtta timmar, må un
d er återstående dagar i. veckan åttatin1 marsgränsen överskridas efter
medgivande av behö1·ig offen tlig myndighe t eller övcren kommels� _mel
lan nyssnämnda 01·gani ationel' ,e l.ler repre entanter; dock må 1 mte t
fall här avsedda överskridande uppgå t iU mer ä n en timme;
c) vid skiftar.bete må arbelstiden u tsträckas utöver åtta timmar per dag
och 48 t immar per vecka, under villkol" l ikväl att m edeltale t arbetstim
mar under en tid rymd av högst h·e veckor icke överstiger åtta per dag
och 48 per vecka.
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30. Den i punkten 29 angivna arbetstidsbegränsningen må överskridas, i
fall olyckshändelse intriiffat eller hotar att intriiffa eller brådskande ru.·
bele behöver utföras i avseende å maskiner eller redskap eller i fan av >forc.e
majeure,, dock blott i den mån så är nödvändigl för att undvika allvarlig
rnbbning av företagets uormala drift. Nämnda begränsning må även över
skridas i syfte alt undvika förstöring av ömlåliga varor elle1· av materiel,
som lätt kan försämras.
31. Den i punkten 29 angivna arbetslidsbegränsningen må även över
skridas vid sådana arbelen, som på grund av sin nalur måste drivas kon
linuerJigt med användande av varandra avlösande sJdftlag, under villkor
likväl att arbetstiden i medeltal icke översliger 56 timmar i veckan. Denna
anordning bör icke inkräkta på de fridagar, vilka genom lagstiftningen i
vederbörande land kunna hava tillförsälnals arbetarna såsom ersätlning fö1·
den ordinarie vilodagen i veckan.
32. 1 ) Av offentlig myndjgbet utfärdade bestämmelser böra för plan
tager faststäl1a
a) de sländiga undantag, som finnas böra beviljas beträffande sådana för
beredande och avslulande arbelen, vilka nödvändigtvis måste utföras
utom den tid, som är bestämd för plantagearbete i allmänhet, eller be
träffande säsongarbete eller vissa andra slags arbeten, som väsentligen
äro av intermHtent natur;
b) de tiUfäJJiga unda11tag, som finnas böra beviljas för alt rnöta särskilt
slor ökning av arbetet.
.
2) Dylika bestämmelser böra utfärdas efter hörande av vederbö1·ande
arbctsgivai·- och a.rbetarorganisalioner, där sådana finnas. De böra fast
ställa högsta antalet överlidslimmat· i varje särskilt fall.
83. Arbetslönen för varje arbetstimme, som utförts enligt punkterna 30,
31 och 32 ulöver den i punk.ten 29 angivna arbetstiden, bör överstiga den
ordinarie avlöningen med minst 25 procent.
VI. Välfärdsanordningar

34. Med hänsyn till mångfalden av välfärdsanordningar och därmed sam
manhängande skiftande praxis i olika länder må i denna del av förevarande
rnkommendation angivna anordningar åvägabringas medelst av offentlig
myndighet eller på enskilt inilialiv vidtagna åtgärder
a) genom lagstiftning eller
J,) på annat av vederbörande myndighet efter samråd med arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationer godkänl sätt eller
c) genom kollektivavtal • eller andi-a 111ellan berörda arbetsgivare och ar
betstagare träffade avlat.
35. På plalser, där möjligheterna för inköp av lämpJiga livsmedel, dryc
ker och mållider ära otiJlt'äckliga, böra åtgärder vidlagas för att tillhanda
hålla arbetstagarna sådana anot·dningar.
36. Arbetstagarna böra under inga omständigheter l\läggas att anlita ut
spisningsanordningarna, såvida icke den_ nationella Jagstiftningen lu·äver att
så sker av hälsoskäl.
37. 1) Lämpliga åtgärder höra vidtagas för att främja t.illhandaJ1ållande
av fritidsanorduingar för arbetslagarna inom eller i närhelen av det före
tag, där de äro :mslällda, i sådana fall d:1 dylika anordningar icke redan
ställls lill förfogande av särskilda institotioner eller av samhäUet, samt
re-presentantcr för vederbörande arbetstagare göra gällande, att ett verkligt
behov av sådana anordning-ar föreligger.
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2) D li:ka åtgärder böra om å är lämpligt vidtaga av på gnrnd av
Iagstiftrung lillsatta organ, därest sådan uppctifl vilar de sa orrran, eller
på initiativ av vederbörande arbet · givare oll�r aTb tstagare efte� amr d
dem e1._ne} Jan. At &� rd� rna . i . �-å� a � öra företräd.esvis imik ta på att SJ?� rra
och slodJ a samhäJlebga uu tiatlv agnade att liUgodo e kraven på fnhds
anordningar.
38. Vil ka meloder som än må anlitas för att tillhandahålla fritidsanord
ningar, böra aTbetstagurna icke under några omständigheter hava skvldighet att utny ttja desamma.
39. Vederbörande myn dighet i •arj e land bör föranstalta om samråd
med aThetstagarna och arbel givarnas organisationer beträffande sättet
för adminfalration och kontroll av de välfärdsanordningar, som inrättats
genom den nalionella lagsliftningen.
40. I ekonomiskt u nderu tvecklade länder, där lagstadgad
kyldi«heter
rörande välfärd anordningar saknas, må dyli ka anord ningar finansieras ge
n om » välfärdsfonden , som vidmaldhåUas genom av vederbörande Ulyn
<ligh·e t fa ·t tällda bidrag och förval tas av kommi tteer med representan ter
för arbetsgivare och al'betstagare till lika antal.
4 1 . 1 ) Mfillider och annan provia n t, som tillhan d:ihålla arbetstagarna
om edelbart av arbetsgivaren böra åsättas priser, om äro l'imliga och ioke
medföra vinst för arbetsgivaren ; eventuellt uppkommande över kott bör av
sätta till · n fond eller bokföras å särsldlt konto samt böT, all tef.Ler om
ständigheterna, använda fö1· läckande av förluster eller förbättring a.v de
anordningar, vilka stå till arbetstagarnas förfogande.
2 ) Måltider och annan proviant, som tillhandah ållas arbetstagarna
av enh·eprenör, böra åsättas priser, som äro rimliga och icke medföra vinst
för arbetsgivaren.
3) Därest måltider och annan proviant tillhandahållas på grund av
kollektivavtal eller inom företaget särskilt träffat avtal, bör den i första
stycket angivna fonden förvaltas antingen av ett för parterna gemensamt
organ eller av arbetstagarna.
42. l) Under inga omständigheter bör en arbetstagare åläggas att bidraga
till kostnaderna för sådana välfärdsanordningar som han icke personligen
önskar utnyttj a.
2) I sådana fall då arbetstagarna ha att laga del i kostnaderna för
välfärdsanordningarna, bör avbetalning eller uppskov med betalning icke
medgivas.
43. Då särskilda svåTighete1· föreligga för en avsevärd del av arbctsb1garna att färdas till och från arbetet , på grund av a l t de n allmänna tran s
portapparaten är otiU räcklig el ler turH L orna olämpliga, böra de företag
där arbetstagarna äi·o anställda, söka alt hos vederböTande 1 kala transport
organ utverka erforderliga ändringar eller förbättringar i kommunikatio
nerna.
44. Då tillfredsställande och lämpliga trans,p ortmöj ligb eter fö1· �nbetsta
garna äro erforderliga och icke på annat sätt kunna ordnas, höra de företag,
där arbetstagarna äro anställda, sj älva tilll1andahålla tran portmedel.
VII. Förebyggande av olycksfall
45. Medlemsstaterna böra vidtaga lämpliga åtgärder till förebyggande av
olycksfall och yrkessj ukdomar.

42

Kungl. Maj: ts proposition nr 23 år 1 959
VIII. Ersättning för olycksfall i arbete

46. I h ändelse av arbetsoförmåga bör e1·sättning utgå från femte dagen
efter � lycl�� fa �_let,_ var sig ersättningen _Iäm� a .. a� arbetsgivaren, av en
olycksfallsforsaJU"u1g ans tal l eller av en SJ ukforsaknng anstalt.
4 7. Ett tillägg till ersättningen bör utgivas till skadade, som drabbas av
arbetsoförmåga> vifäen göi- ständig hj älp av annan per on nödvändig.
48. Genom o lycksfal l i arbele kadade böra hava i-ätt till läkarbjälp samt
till sådant l irmgiskt och farmaceutiskt bistånd, som kan finnas nödigt
till följ d av olycksfallet. Kostnaden för sådan hj älp kan bestridas antingen
av ar.bet givaren, av en olycksfallsförsäkl'ingsanstalt eller a en sj uk- och
fava · ditet försäkring anstal t.
49. 1 ) Den nationella lagstiftn ingen bör bereda genom olycksfatl i ru:
bete skadade rätt til l erhållande och normalt förnyande, ,renom arbetsgi
varens eUer försäkl'ing an taltens försorg, av s· dana konstgj orda lemmar
och ortopedis<ka hjälpmedel, om erl{ännas vara nödvändiga ; undantagsvis
må -dock den nationella lag tiftni ngen m dgiva, att tillhandahållandet och
förnyandet av sådana hjälJ?medel utbytes mot ett till ägg tiJI ersättningen,
vi lket bör bestämmas sarol1digt med a tt sj älva ersättning ·beloppet faststäl
les eller rev · deras och som bör svara mot den sannol ika kostnaden för nor
mal anskaffning och förnyelse av hjälpmedlen.
2) Den nati onel la lagstiftn ingen bör föreskriva nödiga kontrollåt
gärder, såväl till förebyggande av missbrul· i samband med förnyandet av
hj älpmedel som till ·äker tällande att tilläggsersättningen användes till av
sett ändamål.
IX. Ersättning för yrkessj u kdomar
50. Varj e medlem bör tillförsäkra personer, som fålla offer för yrkes
sj ukdomar, eller deras rättsinnehavare en ersättning grundad på de allmänna
principerna i den nationella lagstiftningen angående ersättning för olycks
fall i arbete.
5 1 . Denna ersättning bör icke vara lägre än den, som i den nationella lag
stiftningen stadgas för skada till föl j d av olycksfall i arbete. Med detta för
behåll skall det stå v-ru:je medlem frit t att vid fastställandet i den nationella
lagstiftningen av de villkor, enligt vilka ersättning för ifrågavarande sj uk
domar skall betalas, och vid tillämpningen på dessa sjukdomar av sin lag
stiftning om ersättning för olycksfaJl i arbete vidtaga sådana förändringar
och anpassninga1·, som kunna ,synas tj änliga.
52. Varj e medlem bör såsom yrkessj ukdoro ar anse de sj ukdomar och för
giftningar, vilka angivas i en fö1·leckning, som s kall fastställas av medlem 
marna i -samråd med de mest representativa arbetsgivar- och arbetarorgani
sationerna.
X. Social trygghet
53. Varje medlem bör till plantagearbeta.re utsträcka til lämpningen av den
lagstiftning, som konstituerar system av försäkring eller andra lämpliga
system, villc a garanteTa arbetstagare å plantager trygghet i händelse av sjuk
dom, havandeskap och barnsbönl. invalidi tet, ålderdom och -a ncha dylika -s o:
ciala lisker, pä vil lkor likvärdiga dem som gälla för arbetarna inom indnslrl
och handel.

.a)

5

b)
1
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XI. Arbetsinspektion
54. Med legitimation försedd inspektör bör ä.ga laglig befogenhet
.a) att vid varj e tid av dygnet besöka och inspektera varje plats, där h an har
skälig anledning antaga att av lagen skyddade personer äro anstäl lda,
samt på dagen erhålla tillträde till varj e plats, som han har skälig anled
ning antaga vara underkastad hans övervakning; dock att inspektören
bör, innan han lämnar platsen, om möjligt underrätta arbetsgivru:en eller
någon av dennes ställföreträdare om besöket ;
b ) att utan vittnen , utfråga företagets personal och att i och för fullgörande
av honom åliggande uppgifter anhålla om upplysningar hos varje annan
person, vars vittnesmål må finnas vara av betydelse, samt att begära att
få del av register eller dokument, vill<a e111igt l agstiftningen rörande ar
betsvillkor ,skola föras.

