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Bilaga 1
(Översättning)
Convention (No. 141) conceming organisa
tions of rural workers and their role in econo
mic and social development.

Konvention (nr 141) om organisationer av ar
betande på landsbygden och deras roll i den
ekonomiska och sociala utvecklingen

The General Conference of the Interna
tional Labour Organisation.
Having been convened at Geneva by the
Govl!rning Body of the International Labour
Office. and having met in its Sixtieth session
on 4 June 1975. and
Recognising that the importance of rural
workers in the world makes it urgent to asso
ciate them with economic and social develop
ment action if their conditions of work and
life are to be pennanently and effectively
improved. and
N oting that in many countries of the
world and particularly in developing coun
tries there is massive under-utilisation of land
and labour and that this makes it imperative
for rural workas to be given every encour
agement to develop free and viable organisa
tions capable of protecting and furthering the
interests of their members and ensuring their
effective concribution to economic and social
development. and
Considering that such organisations can
and should contribute to the alleviation of the
persistent scarcity of food products in vari
ous regions of the world, and
Recognising that land reform is in many
developing countries an essential factor in
the improvement of the conditions of work
and life of rural workers and that organisa
tions of such workers should accordingly co
operate and participate actively in the imple
mentation of such refonn, and
Recalling the terms of existing interna
tional labour Conventions and Recommenda
tions-in particular the Right of Association
(Agriculture) Convention, 1921, the Freedom
of Association and Protection of the Right to
Organise Convention. 1948. and the Right to
Organise and Collective Bargaining Conven
tion. 1949-which affirm the right of all
workers. including rural workers. to establish
free and independent organisations, and the
provisions of numerous intemational Labour

Internationella arbetsorganisationens all
männa konferens. vilken av styrelsen för in
ternationella arbetsbyrån sammankallats till
Geneve och där samlats den 4 juni 1975 till
sitt sextionde sammanträde.
som med hänsyn till den betydelse som de ar
betande på landsbygden har i världen finner
det angeläget, att de medverkar i strävandena
till ekonomisk och social utveckling om deras
arbets- och levnadsvillkor skall kunna för
bättras på ett varaktigt och effektivt sätt,
som konstaterar att i många länder i världen
och särskilt i utvecklingsländer jorden utnytt
jas på ett synnerligen bristfälligt sätt och ar
betskraften i stor utsträckning är undersys
selsatt och att de arbetande på landsbygden
på grund av dessa förhållanden måste upp
muntras att utveckla fria och livskraftiga or
ganisationer. som förmår skydda och främja
sina medlemmars intressen och säkerställa
deras effektiva medverkan i den ekonomiska
och sociala utvecklingen.
som anser att sådana organisationer kan och
bör medverka till att lindra den bestående
knappheten på livsmedelsprodukter i olika
delar av världen.
som finner att en jordreform i många utveck
lingsländer är en väsentlig förutsättning för
förbättrade arbets- och levnadsvillkor för de
arbetande på landsbygden och att organisa
tioner av sådana arbetande följaktligen bör
aktivT medverka och deltaga i genomförandet
av sådana reformer,
som hänvisar till de bestämmelser i existeran
de av internationella arbetsorganisationen
antagna konventioner och rekommend ati�
_
ner - särskilt konventionen angående Jon,·
brukarnas föreningsrätt ( l92 I), konventionen
angående föreningsfrihet och skydd för orga
_
nisationsrätten (1948) samt konvenuonen
angående organisationsrätten och den koll�k
tiva förhandlingsrätten (1949) - som bekril·
tar rätten för alla arbetande, däribland äv�
de arbetande på landsbygden. att bilda (ria
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Conventions and Recommendations applic
able to rural workers which call for the parti
cipation, inter alia, of workers' orgnisations
in their implementation, and
Noting the joint concem of the United
Nations and the specialised agencies. in par
ticular the lnternational Labour Organisation
and the Food and Agriculture Organisation of
the United Nations, with land reform and
rural Jevelopment, and
Noting that the following standards have
been framed in co-operation with the Food
and Agriculture Organisation of the United
Nations and that. with a view to avoiding
Juplication, there will be continuing co
nperation with thac Organisation and with the
United Nations in promoting and securing
the application 1..1f these standards. and
Having Jecided upon the adoption of
certain proposals with regard to organisa
tions of rural workas and their role in cco
nomic and social Jevelopment, which is the
fourth item on the agenda of the session, and
Having determined that these proposaJs
s�all take the fonn of an international Con
ventkin,
adopts this Nenty-third Jay of June of the
year onc thou:.and nine hundred and seven
ty-five the following Convention. \vhich may
be cireu as rhe Rur.il Workers' Organisations
Convention, 1975:

och oberoende organisationer. och till de be
stämmelser i flera av internationella arbetsor
ganisationen antagna konventioner och re
kommendationer som är tillämpliga beträf
fande arbetande på landsbygdep och som
bland annat kräver att de arbetandes organi
sationer skall medverka vid deras genom
förande.
som konstaterar att Förenta nationerna och
de specialiserade organen, särskilt internatio
nella arbetsorganisationen och Förenta natio
nernas livsmedels- och jordbruksorganisa
tion, har ett gemensamt intresse av jordrefor
mer och utveckling på landsbygden.
som konstaterar att följande normer har utar
betats i samverkan med Förenta nationernas
livsmedels- och jordbruksorganisation och
att till undvikande av dubbelarbete ett fortlö
pande samarbete skall äga rum med denna or
ganisation och med Förenta nationerna i syf
te att främja och säkerställa tillämpningen av
dessa normer.
som beslutat antaga vissa förslag angående
organisationer av arbetande på landsbygden
och deras roll i den ekonomiska och sociala
utvecklingen. vilken fråga utgör den fjärde
punkten på sammanträdets dagordning.
och som �slutat att dessa förslag skall taga
formen av en internationell k0nvention.
antager denna den -tjugotredje dagen i juni
månad år nittonhundrasjuttiofem följande
konvention som kan benämnas 1975 års kon
vention om organisationer av arbetande på
landsbygden:

Article I
This Convenrion applies lo all types of or
ganisations of rural workers, including orga
nisations not restricted to but representative
of rural workers.

Artikel 1
Denna konvention är tillämplig beträffande
alla ty.per av organisationer av arbetande på
landsbygden. inberäknat organisationer som
inte är begränsade till men representativa för
arbetande på landsbygden.

Arricle 2
L. For the purposes of this Convention,
the tem1 .. rur.11 workers" means any person
engaged in agriculture, handicrafts or a
related occupation in a rural area, whether as
a wage earner or. subject to the provisions of
paragraph :! of this Article, as a self-employ
ed person such as a tenant, sharecropper or
small owner-occupier.

Artikel 2
I. I denna konvention avses med uttrycket
"arbetande på landsbygden·· alla som på
landsbygden är sysselsatta inom jordbruk,
hantverk eller besläktade yrken, antingen
som löntagare eller, med förbehåll för vad
som sägs i mom. 2 i denna anikel, som själv
ständiga yrkesutövare. såsom arrendatorer.
natura-arrendatorer eller självägande små
brukare.
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2. This Convention applies only to thqse
tenants, sharecroppers or small owner
occu.Piers who derive their main income from
agriculture, who work the land themselves,
with the help only of their family or with the
help of occasional outside labour and who do
nota) pennanently employ workers: or
b) employ a substantial number of sea
sonal workers; or
c) have any land cultivated by sharecrop
pers or tenants.

2. Denna konvention är endast tillämplig
beträffande sådana arrendatorer, natura
arrendatorer eller självägande småbrukare
som erhåller sin huvudsakliga inkomst från
jordbruket och som brukar jorden själva en
bart med hjälp av sin familj eller med l\jälp av
tillfällig främmande arbetskraft och som
a) inte ständigt har anställd arbetskraft,
b) inte sysselsätter något större antal sä
songarbetare.
c) inte har jord som brukas av natura
arrendatorer eller arrendatorer.

Article 3
1. All categories of rural workers, whether
they are wage eamers or self-employed, shall
have the right to establish and, subject only
to the rules of the organisation concemed. to
join organisations of their own choosing with
out previous authorisation.
2. The principles of freedom of association
shall be fully respected; rural workers' orga
nisations shal1 be independent and voluntary
in character and shall remain free from all in
terference, coercion or repression.
3. The acquisition of legal personality by
organisations of rural workers shall not be
made subject to conditions of such a charac
ter as to restrict the application of the provi
sions of the preceding paragraphs of this
Article.
4. In exercising the rights provided for in
this Article rural workers and their respective
organisations, like other persons or organised
collectivities, shall respect the law of thc
land.
5. The law of the land shall not be such as
to impair, nor shall it be so applied as to
impair. the guarantees provided for in this
Anicle.

Artikel 3
1. Alla kategorier av arbetande på lands
bygden, såväl löntagare som självständiga yr
kesutövare, skalLha-rätt att utan föregående
medgivande bilda organisationer efter eget
val och att ansluta sig till sådana organisatio
ner på det enda villkoret att de rättar sig efter
deras stadgar.
2. Föreningsfrihetens principer skall till
fullo respekteras: organisationer av arbetan
de på landsbygden skall vara oberoende och
grundade på frivillig anslutning och t1l.r ej gö
ras till föremål för inskränkning, tvång eller
undertryckande.
3. Rätten för organisationer av arbetande
på landsbygden att erhålla ställning som juri
diska personer fär icke göras beroende av
villkor som är ägnade att inskränka tillämp
ningen av bestämmelserna i de föregående
momenten av denna artikel.
4. Vid utövandet av de rättigheter som fö..
reskrivs i denna artikel skall de arbetande på
landsbygden och deras organisationer, lik
som andra personer eller organiserade sam
fälligheter, respektera gällande lagstiftning.
5. Den nationella lagstiftningen skall icke
vara så utformad att den försvagar de garan
tier som föreskrivs i denna artikel eller tilläm
pas så att dessa försvagas.

Anicle4
It shall be an objective of national policy
conceming rural development to facilitate the
establishment and growth. on a voluntary
basis, of strong and independent organisa
tions of rural workers as an effective means
of ensuring the participation of rural workers,

Artikel 4
Det skall vara en målsättning för den natio
nella politiken för utvecklingen på landsbyg
den att underlätta bildandet och utvecklingen
på frivillighetens grund av starka och själv
ständiga organisationer av arbetande på
landsbygden såsom ett effektivt medel att sä-
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without discrimioation as defined in the Dis
crimi nation (Emp loym ent and Occupation)
Convention . 1958, in economic and social de
velopment and in the benefits resulting there
from.

Article 5

I . In order to enable organ isations of ruraJ
workers to play their rok in economic and
social deve lopm ent . each 'Mem ber whic h
ratifies this Conv entio n shall adop t and carry
out a policy of activ e encourag_emen t t? these
organisatio ns. particularly wuh a v1ew to
elimi nating obstacles to their estab lishm ent.
their grow th and the pursu it of their lawful
activities. as well as such legislative and ad
minist rative discri mination against ruraJ
workers' organisations and their members as
.
may exist.
.
.
!. Each 'Mem ber whic h ratifies th1s Convention shall ensu re that national laws or re
gulations do not. given the special circum
scances of the ruraJ sector. inhib it the estab
lishm ent and growth of rural workers · organi
sations.

Article 6

37
k �rst�II � d �s:-.;, :1rhctandes delaktighet utan
dtsknmmcnnll, :1:\ ,lnn den definieras i kon
vtnt �on � n anll,, l'l\\lc �liskriminering i fråga ,,111
_
anstall m nl( l"-.' h i1v �sclsättning ( 1 958) , i d c: 11
_
e � onomiska 1R' �\ S1\\.· ial a u tvec klingen och i de:
.
_
form!\ner Jcn hlr 1111;_• ,1 sig.

Artikel 5
I . För au dt> I 'lka l l hli möj ligt för organisa
.
t1oncr a� arhl' l :111,I ,• r,:\ l ands bygden att spd:t
_
sm roll I lien c:lw1 111111 i s ka oc h sociala utvec
k
linge n skall varit> 111 l•1tlcm :-.slat som ratificerar
Jcn n_., konv cn 1 i1 111 antaga oc h genomfö ra en
_
poh t1k �om syl) 11r t i l l at t uppmunt ra dessa or
_
g� msatmnc r. sl\1·, kill mr att undanröja hind
er
_
f�r Jcra� h1lda 11,lr . ,lem � utve cklin g och full
.
fol.1andct av ilcl'II,. l111di�a verksam het. även

som cvcn1 �cll t l"i\rr k11m mande disk rimi
nerin g
_
mot organ,su1 1111 11•r :1v arbetande på landsbyg

den genom l111&�t tn 11inl( och adm inistrativa
förfarande n.
2 . Varje llll'll lrm" , 1 11 1 ,;om ratificera den
r

na konv cnti1 1n "kul l t illse att den natio nella
lagst ! ftnin�cn ini<', 111(',l häns yn tagen till de
spec1c �!a lorh� ll1111, lr.1111 inom landsbygdssek
tom , la�cr h1111l rr i vligcn för bildandet och
utvecklingen av 11n,11 nii1:1tioner av arbetand
e
på land!lhyJ(dc11 .

Artikel 6

Steps shall be taken to promote the widest
possible understanding of the need. to furt_her
the deve lopm ent of rural work ers orgamsa
tions and of the contri bution they can make
to improving emplo ymen t opport�ru�es and
general conditions of work �d life m �ral
areas as well as to increasmg the nattonal
income and achie ving a becter distribution
thereof.

Åtgärdtr �_kall vlclt 111tn!I för att i största möj

.
liga omfan nmK r.- n1u j11 för"ttåelse n för nöd
vändighete n av all ut vrc kla organisationer av
arbetande på l:uul11 hy1tc l cn och för de insatser
de ��n görc1 mr fl\1 h1i11 ring av <1ysselsättnings
..
m0Jh �etema och clr. allmänna arbets- och
�ev �adsv illko ren or, h111tl!lbygden samt för en
okm ng och en häll rr. rl'lrdeln ing av nationalin
komsten.

Article 7

Artikel 7

The förmal ratifications of this Conv entio n
shall be comm unicated to the Director
General of the Intemational Labour Office
for registration .

Article 8

l . This Conv ention shall be bind ing only
al
upon those Members of the Intemation

De officiella rc1tif1k:t1l11 ncma av denn a kon
vention sk.all JelK': , internationella arbetsby

råns generaldi rek1t1r 1 ,ch registreras av ho
nom .

Artikel Il
l . Denna kon V4:tlf.u,n är bindande enda
st
för de rncdJem rrutr :.v internationella arbe
ts -
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Labour Organisation whose ratifications
have been registered with the Director
General.
2. It shall come iQlP force twelve months
after the date on which the ratifications of
two Ylembers have been registered with the
Director-General.
3. Thereafter, this Convention shall come
into force for any Member twelve months
after the date an which its ratification has
been registered.

organisationen vilkas ratifikationer registre
rats av generaldirektören.
2. Den träder i kraft tolv månader efter det
två medle111mars ratifikationer registrerats av
generaldirektören.
3. Därefter träder denna konvention i kraft
för varje medlem tolv månader efter den dag
då dess ratifikation registrerats.

Article 9
I . A Member which has ratified this Con
vention may denounce it after the expiration
af ten years from the date on which the Con
vention first comes into force, by an act com
municated to the Oirector-General of the ln
temational Labour Office for registration.
Such denunciation shall not t.ake effect until
one year after the date an which it is regis
tered.
2. Each Member which has ratitied this
Convention and which does not. within the
year following the expiration of the period of
ten years mentioned in the preceding para
graph. exercise the right of denunciation pro
vided for in this Article, will be bound for
another period of ten years and, thereafter,
may denounce this Convention at the expira
tion of each period of ten years under the
terms provided for in this Article.

Artikel 9
l . Medlem som ratificerar denna konven
tion kan, sedan tio år förflutit från den tid
punkt då konventionen först trädde i kraft.
uppsäga densamma genom skrivelse som del
ges internationella arbetsbyråns generaldi
rektör för registrering. Uppsägningen träder
ej i kraft förrän ett år efter det den registre
rats.
2. Varje medlem, som ratificerar denna
konvention och som icke inom ett år efter ut
gången av den i föregående mom. nämnda
tioårsperioden gör bruk av den uppsägnings
rätt som medges i · denna artikel. skall vara
bunden för en ny period av tio år och kan där
efter på de i denna artikel föreskrivna villko
ren uppsäga konventionen vid utgången av
varje tioårsperiod.

Article 10
1. The Director-General of the lntema
tional Labour Office shall notify all Members
af the lntemational Labour Organisation of
the registration of all ratifications and denun
ciations communicated to him by the Mem
bers of the Organisation.
2. When notifying the Members of the Or
ganisation of the registration of the ,second
ratification communicated to him, the Direc
tor-General shall draw the attention of the
Members of th� Organisation to the date
upon which the Convention will come inta
force.

Artikel JO
l . Internationella arbetsbyråns generaldi
rektör skall underrätta samtliga medlemmar
av internationella arbetsorganisationen om
registrefingen av alla ratifikationer och upp
sägningar, som delgivits honom av organisa
tionens medlemmar.
2. När generaldirektören underrättar orga
nisationens medlemmar om registreringen av
den andra ratifikationen i ordningen, som del
givits honom, skall han fästa medlemmarnas
uppmärksamhet på den dag då konventionen
kommer att träda i kraft.

Article I /
The Director-General of the lntemational
Labour Office shall communicate to the Sec-

Artikel 1 1
Internationella arbetsbyråns generaldirek
tör skall för registrering jämlikt artikel 102 av
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retary-General of the United Nations for reg
istration in accordance with Article 102 of the
Charter of the United Nations full particulars
of all ratifications and acts of denunciation
registered by him in accordance with the pro
visions of the preceding Articles.

Förenta nationernas stadga lämna Förenta
nationernas generalsekreterare fullständiga
upplysningar om vide ratifikation och upp
sägning, som registrerats av honom enligt be
stämmelserna i föregående artiklar.

Article 12

Artikel 12

At such times as it may consider necessary
the Goveming Body of the International
Labour Office shall present to the General
Conference a report on the work.ing of this
Convention and shall exarnine the desirabili
ty of placing on the agenda of the Conference
the question of its revision in whole or in
part.

Närhelst internationella arbetsbyråns sty
relse finner det erforderligt skall styrelsen fö
relägga internationella arbetsorganisationens
allmänna konferens en redogörelse för kon
ventionens tillämpning och överväga om det
finns skäl att på konferensens dagordning
uppföra frågan om dess revision, helt eller
delvis. �-

Anicle 13

Artikel 13

I . Should the Conference adopt a new
Convention revising this Convention in
whole or in part. then . unless the new Con
vention otherwise providesa) thc ratification by a Mcmbcr of the ncw
revising Convcntion shall ipso jure involve
the immediate denunciation of this Conven
tion. notwithstanding the provisions of Arti
cle 9 above. if and when the new revising
Convcntion shall havc comc into force;
b) as from the datc wbcn thc ncw revising
Convention comes into force thls Convention
shall cease to be open to ratification by the
Members.
2. This Convention shall in any case
remain in force in its actual fonn and content
for those Members whlch have ratified it but
have not ratified the revising Convention.

l . Om konferensen antager en- ny konven
tion. varigenom förevarande konvention helt
eller delvis revideras. och den nya konventio
nen ej föreskriver annat.
a) skall, utan hinder av bestämmelserna i
artikel 14. en medlems ratifikation av den nya
konventionen i sig innefatta omedelbar upp
sägning av förevarande konvention , under
förutsättning att den nya konventionen trätt i
kraft;
b) skall från den dag, då den nya konven
tionen träder i kraft, förevarande konvention
icke längre kunna ratificeras av medlemmar
na.
2. Förevarande konvention skall likväl
förbli gällande till form och innehåll för de
medlemm� som ratificerat densamma men
icke ratificerat den nya konvention. varige
nom förevarande konvention revideras.

Article 14

Artikel 14

The English and French versions of the text
of this Convention are equally authoritative.

De engelska och franska texterna till denna
konvention skall ha lika vitsord.

