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Convention (No. 154) Concerning the 

Promotion of Collectin Bargaining 

The General Confcrence of the Interna
tional Labour Organisation. 

Having bcen eonvencd at Gcncva by the 
Govcrning Body or Lhc lnternalional Labour 
Office, and ha ving met in its Sixly-sevenlh 
Session on 3 June 1981. and 

Reaffirming the provision of thc Declara
Lion or Philadclphia recognising --ihe solcmn 
obligation of t.he Intcrnational Labour Or
ganisation to fmthcr am�1ng the nations of thc 
world programmes which will achicve ... Lhc 
cffcctivc rec:ognilion of lhc right of collective 
bargaining··. and noting thal this principle is 
"fully applicahle to all pcople evcrywhcrc". 
and 

Having regard to the kcy importance of 
existing intcrnational standards containcd in 
lhe Freedom of Association and Proteclion of 
thc Right 10 Organise Convention. 1948. the 
Right to Organisc and Collcctive Hargaining 
Convention. 1949. thc Collective Agrccments 
Recommendation. 1951. the Voluntary Cnn
cili,1lion and Arbitrntion Recommendation. 
\951. lhe Labour Relations (Puhlic Service) 
Convention and Recommendation. 1978. and 
the Lahour Adminis1raci0n Convention and 
Rccommendation, 1978. and 

Considering thal it is desirable to make 
greater efforls lo achieve the objectivcs of 
these standards and. particularly. the general 
principles set out in Articlc 4 of thc Right lL) 
Org.rnise and Collective Bargaining Conven
tion. 1949. and in Paragraph I of the Collec
tive Agreements Recommendation. 195 l .  and 

Considering accordingly that these stan
dards should be complemented by appropri
ate measun:s bascd on them and aimed at 
promoting free and voluntary collcctive bar
gaining. and 

Having decidcd upon the adoption of cer
tain proposals with regard to the promotion 
of collcctive bargaining, which is the fourlh 
item on the agenda of thc session. and 

Having determined that these proposals 
shall Lake the form of an international Con
vention, 
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Bilaga 3 

Översiit111i11g 

ILO:s konvention (nr 154) om främjande 

av kollektiva förhandlingar 

Internationella arbetsorganisationens all
männa konfen:ns. 

som har sammankallats till Gcneve av sty
relsen för internationella arbetsbyrån och 
samlats där den 3 juni I 981 till sitt sextio
sjunde möte, 

bekräftar Philadelphia-deklarationens er
kännande av "internationella arbetsorganisa
tionens högtidliga förpliktelse att bland värl
dens länder främja åtgärder ägnade att för
verkliga ... ett effektivt erkännande av rällen 
till kollektiva förhandlingar" och observerar 
att denna princip är ''fullt tillämpbar med 
avseende på alla människor överallt", 

beaktar den grundläggande betydelsen av 
redan antagna internationella normer inskriv
na i I 948 års konvention om förcningsfrihet 
och skydd för organisationsrätten. 1949 års 
konvention om organisationsrätten och den 
kollektiva förhandlingsrätten. 1951 års re
kommendation om kollektivavtal. I 95 I års 
rekommendation om frivillig förlikning och 
skiljedom. 1978 års konvention och rekom
mendation om offentligt anställda och 1978 
i'trs konvention och rekommendation om ar
bctsmarknadsförvaltning. 

anser det önskvärt att göra större ansträng
ningar att förverkliga syftena med nämnda 
normer och, i synnerhet, de allmänna prin
ciper som anges i artikel 4 i 1949 års konven
tion om organisationsriittcn och den kollek
tiva förhandlingsrätten och i punkt I i 1951 
års rekommendation om kollektivavtal. 

anser följaktligen att dessa normer bör 
kompletteras genom lämpliga åtgärder som 
bygger på normerna och syftar till att främja 
fria och frivilliga kollektiva förhandlingar. 

har beslutat anta vissa förslag med avseen
de på främjande av kollektiva förhandlingar, 
vilket utgör den fjärde punkten på mötets 
dagordning, 

har fastställt att dessa förslag skall ta for
men av e.n internationell konvention och 
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adopts this nineteenth day of June of the year 
one thousand nine hundrcd and eighty-one 
the following Convention. which may be 
cited as the Collective Bargaining Conven
tion. 1981: 

Part I. Scope und Definitions 
Mticle I 

I. This Convention applies to all branches 
of economic activity. 

2. The extent to which the guarantees pro
vided for in this Convention apply to the 
armed forces and thc police may be deter
mined by national laws or rcgulations or na
tional practice. 

3. As rcgards thc public service. special 
modalities of application of this Convcntion 
may be tixed by national laws or regulations 
or national practice. 

Articlc 2 
For the purpose of this Convention thc 

term "collcctive bargaining" extends to all 
negotiations which take place betwecn an 
employer, a group of employers or one or 
more employers' organisations. on the onc 
hand, and onc or more workers' organisa
tions, on thc other, for-

(a) determining working conditions and 
terms of employment: and/or 

(b) regulating relations bctween employers 
and workers; and/or 

(cJ regulating relations bctween employers 
or their organisations and a workers' organi
sation or workcrs' organisations. 

Article 3 
I. Wherc national law or practice recog

nises the cxistcnce of workers' represcnta
tivcs as dcfincd in Article 3. subparagraph 
(h), of thc Workers· Representatives Con
vention, 1971. national law or practicc may 
detcrmine the extent to which the term "col
leetive bargaining··· shall also extend. for the 
purpose of this Convention, to negotialions 
with these representatives. 

2. Where. in pursuance of paragraph I of 
this Article. the term "collective bargaining" 
also includes negotiations with the workers· 
rcpresentatives referred to in that paragraph. 
appropriate measures shall be taken. wherev
cr ncccssary. to en sure that the existenc.:c of 
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antar denna den nittonde dagen i juni må0 

nad år nittonhundraåttioett följande konven
tion. som kan kallas 1981 års konvention om 
kollektiva förhandlingar. 

Del i. Tilliimpnin1rrnmråde och definitioner 
Artikel I 

I. Denna konvention är tillämplig på alla 
arbetsmarknadens områden. 

2. Den utsträckning i vilken de i konven
tionen inskrivna garantierna skall tillämpas 
på försvarsmakten och polisen för bestäm
mas genom nationell lagstiftning eller natio
nell praxis. 

3. Såvitt avser den offentliga sektorn får 
särskilda tilliimpningsbestämmclser avseen
de denna konvention fastställas genom natio
nell lagstiftning eller nationell praxis. 

Artikel 2 
För tillämpningen av denna konvention be

tecknar termen "kollektiva förhandlingar" 
alla förhandlingar mellan å ena sidan en ar
betsgivare, en grupp arbetsgivare eller en el
ler !lera arbctsgivaroganisationer och å andra 
sidan en eller flera arbetstagarorganisationer 
i syfte 

al att bestämma arbets- och anställnings
villkor och/eller 

bl att reglera relationerna mellan arbetsgi
vare och arbetstagare och/eller 

c) att reglera relationerna mellan arbetsgi
vare och deras organisationer och en eller 
flera arbetstagarorganisationer. 

Artikel 3 
I. Diir nationell lagstiftning eller praxis er

känner existensen av sådana arbetstagarrep
resentanter som beskrivs i artikel 3 b) i 1971 
års konventio� om arbetstagarnas represen
tanter, kan genom nationell lagstiftning eller 
praxis bestämmas i vilken utsträckning ter
men "kollektiva förhandlingar" skall omfatta 
också förhandlingar med dessa representan
ter för tillämpningen av denna konvention. 

2. Där i enlighet med föregående stycke 
temen "kollektiva förhandlingar" innefattar 
också förhandlingar med sådana arbetstagar
representanter som avses i stycket. skall när
helst det iir nödvändigt lämpliga åtgärder vid
tas för att garantera att förekomsten av så-
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these representatives is not used to undcr
minc thc position of the workers' organisa
tions concerned. 

Part I l. Metlwds <!f Application 
Artic/e 4 

The provisions of this Convention shall, in 
so far as they are not otherwise made effec
tive by means of collective agreements, arhi
tration awards or in such othcr manner as 
may be consistent with national practice. be 
given effect by national laws or rcgulations. 

Part lll. Promotion lf Collective Bargaining 

Article 5 
I. Measures adaptcd lo national condi

tions shall be taken to promote collective bar
gaining. 

2. The aims of thc measures refcrrcd to in 
paragraph I uf this Article shall be thc follow
ing: 

(al collective bargaining should be made 
possiblc for all cmployers and all groups or 
workcrs in the branches of activity covered 
by this Convention: 

(hJ collective bargaining should be pro
gressively extended lo all maners covered by 
subparagraphs (a/. (h) and (cl of Articlc 2 of 
this Convention:  

(c/ the establishment of rules of procedurc 
agreed between employcrs' and wurkers' or
ganisations should be encouraged: 

(d) collectivc bargaining should not be 
hampcred by the ubsence of rulcs governing 
the proccdure to be used or by the inade
quacy or inappropriatcness of such rules : 

(,:) bodics and procedures for the scttle
ment of labour disputes should be so con
ceived as to contribute to the promotion of 
collcctive burgaining. 

Articlc 6 
The provisions of this Convention do not 

prccludc thc operation of industrial relations 
systems in which collective bargaining takes 
place within the framcwork of conciliation 
and/or urbitration machinery or institutions. 
in which machinery or institutions the parties 
tu thc collective bargaining process volun
tarily participate. 
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dana representanter inte utnyttjas för att un
dergräva berörda arbetstagarorganisationers 
ställning. 

Del ll. Tilliimpnin�smetoder 
Artikel 4 

Bestämmelserna i denna konvention skall 
tillämpas genom nationell lagstiftning förså-· 
vitt de inte bringas i tillämpning genom kol
lektivavtal eller skiljedomsförfarandc eller på 
annat sätt som är förenligt med nationell 
praxis. 

Del fil. Främjande a1· kollektin1 fi'irlwNd
lingar 
Artikel 5 

1 . Åtgärder anpassade till förhållandena i 
varje land skall vidtas för att främja kollek
tiva förhandlingar. 

2. Syftet med de åtgärder som avses i före
gående stycke skall vara att: 

a) möjliggöra kollektiva förhandlingar rör 
alla arbetsgivare. och alla grupper av arbetsta
gare inom de områden av arbetsmarknaden 
som täcks av denna könvention: 

b) successivt utsträcka kollektiva förhand
lingar till alla f rågor som anges i artikel 2 a). 
bl och c) :  

c) uppmuntra fastställandet av procedur
regler varom arbetsgivar- och arbetstagaror
ganisationer kan enas: 

d) undvika att kollektiva förhandlingar 
hindras genom avsaknad av regler för det 
förfarande som skall användas eller genom 
att sådana regler är otillräckliga eller olämpli
ga: 

c) utforma organ och förfaranden för avgö
rande av arbetstvister så att de bidrar till att 
främja kollektiva förhandlingar. 

Artikel 6 
Bestämmelserna i denna konvention ute

sluter inte användningen av sådana system 
för relationerna mellan parterna i vilka kol
lektiva förhandlingar äger rum inom ramen 
för ett förfarande eller en institution för för
likning och/eller skiljedom om parterna i de 
kollektiva förhandlingarna deltar däri frivil
ligt. 
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Article 7 
Measures taken by publ ic authoritics to en

courage and promote the dcvelopment of col
lectivc bargaining shall be the subjekt of prior 
consu ltation and .  whenever possible .  agree
ment bctwcen public authorities and employ
crs' and workcrs' organisat ions. 

Article 8 
The measures taken with a view to promot

ing col lective hargain i ng shall not be so con
ceived or applied as to hampc::r the frecdom of 
collcctivc bargain ing. 

Part IV. Final Pro1·faions 
Article 9 

This Convention docs not revise any exist
ing Convention or Recommcndation. 

Article 10 
The förmal rat i lirntions of this Convention 

shall be communicated to the Director-Gen
eral of the lntcrnational Labour Orticc for 
registrat ion.  

Articlc I I 
I .  Thi s  Cunvention shal l be binding only 

upon those Members of the Intcrnational La
bour Organisation whose ratifieations have 
been registered with the Director-General . 

2. It shall come i nto fon:c twelve months 
after the dale on which the ratilications of 
two Members have been registered with thc 
Director-General . 

3. Thcrcafter. th is  Convention shall come 
inlo force for any Member t welve months 
arter the dace on which its ratification has 
bcen registered . 

Artide 12 

I .  A Member which has ratificd th is Con
vention may denounce i t  arter the cxpiration 
of tc:n ycars from thc <late on which t he Con
vcntion first comcs into force.  by an act rnm
municated lo the Director-Gencral of thc In
ternational Labour Office for registrat ion . 
Such denunciation shall not takt: effect u nt i l  
one year aftcr the datc on which it  is regis
tercd.  

2 .  Each Mcmber which has ratified lh is  

3 1  

Artikel 7 

Offenl liga myndigheters åtgärder för att 
uppmuntra och främja utveckl ingen av kol
lektiva förhandl ingar skall föregås av samråd 
och ,  närhelst möjligt. överenskommelse mel
lan de offent l iga myndigheterna och arbetsgi
var- och arbetstagarorganisat ioner . . 

Arikel 8 

Åtgärder vidtagna i syfte att frä�ja kollek
tiva l"örhand\ingar skal\ i nte utformas eller 
genomföras så att de h indrar den kollektiva 
förhandl ingsfriheten. 

Del IV. Sluthestiimmelser 
Artikel 9 

Denna konvention innebär i nte någon änd
ring i någon av internationel l a  arbetsorgani
sationen antagen konvention _eller rekom
mendation. 

Artikel 10 
De officiel la ratifikationerna av denna kon

vention skall sändas till internationella ar
betsbyråns generaldirektör för registrering. 

Artikel I l  
1 .  Denna konvention är b indande endast 

för de medlemmar av i nternationel la arhcts
organisationen vi lkas ratifikationer har re
gistercrats hos generald i rektören .  

2 .  Konventionen träder i kraft to lv  måna
der efter det att ratifikationer frän två med
lemsstater har regis trerats hos generaldirek
tören .  

3 .  Därefter träder konventionen i krnft för 
varje medlemsstat tolv  månader efter den  dag 
då dess ratifi kation har registrerats. 

Artikel 12 

I .  Medlemsstat som ratiticerar denna kon
vention kan , sedan tio år förnutil från dc:n 
dag då konventionen först trädde i kraft , säga 
upp den genom en skrivelse som si1nds t-i l l  
i n ternationella arbetsbyråns generaldirektör 
för registrering. U ppsägningen får verkan 
först el! år efter det att den har registr�rats .  

, Varje medlemsstat, som har ratificerat 
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Convention and which does not , within the 
year following the cxpiration of thc period or 
ten years mcntioned in the prcceding para
graph. exercisc thc right of denunciation pro
v ided for in this Article. will be bound for 
another period of ten years and . thcreafter. 
may denounce this  Convention at thc e.xpira
tion of each period of ten years under the 
terms provide<l for in this Article. 

Article /3 

l .  The Oirector-Gcneral of thc lnterna
tional Labour Oflice shall notify all Mcmbers 
of the International Labour Organisation of 
thc rcgistration of all ratifications and dcnun
c iations comrnunicated to him by the Mcm
bcrs of the Organisation. 

2. Whcn notifying the Mcmbcrs of the Or
ganisation of the registration of the sccond 
ratification communicatcd to him. lhc Dircc
tor-Cicneral shall draw the attention of thc 
Members of the Organisation to the date 
upon which che Convention will come into 
force .  

Artide 14 

The Director-General or the l nternational 
Labour Ofticc shall communicate to the Scc
retary-Gcneml of the Unilcd Nations for reg
istration in accordance with Article 10'.! of lhe 
Charter of thc LI nit ed Nutions fu l l  partietdars 
of all ratitications and acts of denum:iation 
rcgis tcrcd by him in accordance with the pro
visions of the preceding Articles. 

Artide /5 

At such l imes as i t  may considcr ncccssary 
the Governing Rody or thc Internutional La
bour Office shall present to thc General Con
ference a report on the working of this  Con
vcnlion and shall examine the desirabi lity or 
placing on the agenda of the Confcrence Lhe 
question of its revision in wholc or in part. 

A rticle / 6  

I. Shou ld the Confcrence ndopt a new 
Convention revising this Convention in 
whole or in part ,  thcn, unless the new Con
vention otherwise provides-

(a) thc ratitication hy a Membcr of the new 
revis ing Convcnlion shall ipso j11rt· involvc 
the immediate denunciation of thi s  Convcn-
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konventionen och inte inom ett år efter ut
gången av den tioårsperiod som avses i punkt 
I gör bruk av sin uppsägningsriilt enligt den
na artikel .  är bunden för en ny period av tio 
år och kan därefter. på de i denna artikel 
rörcskrivna v illkoren. siiga u pp konventionen 
v id utgången av varje t ioårsperiod. 

Artikel IJ 

l .  Internationella arbetsbyråns generaldi
rektör skall underrätta samtliga medlemmar 
av internationella arbetsorganisationen om 
registreringen av alla ratilikationt:r och upp
sägningar som generaldirektören har tagit 
emot från organisationens medlemmar .  

2 .  N tir generaldirektören underrlittar orga
nisat ionens medlemsstater om registreringen 
av den andra rati likat ion i ordningen som ge
neraldirektören har tagit emot. skall general
direktören fasta medlemmarnas uppmärk
samhet på den dag då konventionen träder i 
kraft . 

Artikel 14 

Internationella arbetsbyråns generaldirek
tör skall. för registrering enligt art ikel  102 i 
Förenta nationernas stadga , lämna Förenta 
nationernas generalsekreterare fullständiga 
upplysningar om varje ratifikation och upp
sägning �om har registrerats enligt 1,estäm
melserna i föregående art iklar. 

Artikel /5 

När internationella arbetsbyråns styrelse 
finner att det l,ehövs, skull den lämna inter
nationella arbetsorganisat ionens allmänna 
konferens en redogörelse för denna konven
tions tillämpning och undersöka orn det finns 
skiil all på konferensens dagonlning föra upp 
frågan om att helt eller delvis revidera kon
ventionen. 

Artikel 16 

I .  Om konferensen antar en ny konven
tion. varigenom denna konvention helt e l ler 
delvis revideras ,  m:h den nya konventionen 
inte föreskriver annat. 

al sk.all . under förutsätlning att den nya 
konventionen har trlill i kraft . en medlems
stats ratifikat ion av den nya konventionen i 
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tion. notwithstand ing the provis ions of Arti
cle 1 2  above. if aml when the new revising 
Convention shall havc come i nto force: 

(b) as from the datc whcn the new revising 
Convcntion comes in to force th is Convention 
shall cease to be opcn to rat i fication by the 
Mcmbers. 

2. This Convention shall in any case re
main i n  force in its actual form and content 
for those Membcrs which have rat ified it hut 
have not ratified the revising Convcntion. 

Article 17  
The Engl ish and French versions or  the 

text of this Convention are equal ly authorita
tive . 

3 RiksJa,:e11 /98/182. I .wml. Nr /()6 
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sig innefalta omedelbar uppsägning av denna 
konvention. utan hinder av bestämmelserna i 
artikel 25 ovan ; 

b) skall .  från den dag då den nya konven
tionen träder i kraft . de.nna konvention i nte 
längre kunna rat ificeras av mcdlemsstaterna. 

2. Denna konvention skall l i kväl förbl i  gäl
lande till form och innehåll för de medlems
stater som har ratificerat den men inte har 
rati ficerat den nya konvention varigenom den 
revideras. 

Artikel 17  
De engelska och franska versionerna av 

texten t i l l  denna konvention är  l ika  gi ltiga. 
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Recommendation (No. 163) Concerning 

the Promotion of Collective Bargaining 

The General Conference of the Intcrna
tional Labour Organisation. 

Having been convened at Gcneva by the 
Govcrning Body of thc I nternational Labour 
Office, and having met in its Sixly-sevenlh 
Session on 3 J une 198'1 . and 

Having dccidcd upon thc adoption of ccr
tain proposals with regard to the promotion 
of col lcctive bargaining which is the fourth 
item on the agenda of the session . and 

Having dctermined that these proposals 
shall take the form of a Recommendation 
supplementing the Collcctive Bargaining 
Convenlion, 1 98 1 ,  

adopts this nineteenth day of June of the 
year one thousand nine hundred and cighty
one the fol lowing Rec:ommendation ,  which 
may be cited as the Collective Bargaining 
Rccommendation. 1 98 1 :  

I. Methods of Applicatio11 

I .  The provisions of this Rec:ommendation 
may be applied by national laws or regula� 
tions, col lcctivc agreemcnts, arbitration 
awards or in any other manner cunsistcnt 
with national practice. 

Il. Mt•t111J ,�( Promoting Collecti1·e Bar�ai11-
i11g 

2. In so far as necessary, mcasures adapt
ed lo national conditions should be taken to 
facilitate the establishment and growth .  on a 
voluntary basis, of free. indepemlent and re
presentative employers' and workers' organi
sations. 

3 .  As appropriate and necessary. mea
sures adapted to national conditiuns should 
be taken so that -

( aJ representative employers' and 
workers · organisations are recognised for the 
purposcs of c:ollective bargaining: 

(b) in countries in which the competent 
authorities apply procedures for recognition 
with a vicw to determining thc organsations 
to be granted thc right lo bargain collectively. 
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Bilaga 4 

Ö1·ersiittni11g 

ILO:s rekommendation (nr l63) om främ

jande av kollektiva förhandlingar 

Internationella arbetsorganisationens all
männa konferens 

som har sammankal lats till Gcnevc av sty
relsen för internatione l la arbetsbyrån och 
samlats där den 3 juni- 1981 t i l l  sitt sextiusjun
de möte. 

har beslutat anta vissa förslag med avseen
de på främjande av koll ektiva förhandlingar, 
vi lket utgör den fjärdt:: punkten på mötets 
dagordning. 

har fastställ t  att dessa förslag skall ta for
men av en rekommendation som komplet
terår 1981 års konvention om kol lektiva för
handlingar och 

antar denna den nittonde dagen i juni må
nad är nittonhundraåttioett följande rekom
mendation. som kan kal las 1 98 1  års rekom
mendation om kol lektiva förhandlingar. 

I. Tilliimp11i11xsmetoder 

I .  Bestämmelserna i denna rekommenda
tion kan til lämpas genom nationel l  lagstift
ning, kollektivavtal. skiljedumsförfarande el
ler på annat sätt som är förenl igt med natio
nell praxis. 

Il. Medel fiir all friimja kollektiva j'i.irl,and
lingar 

2. I den utsträckning det är nödvändigt bör 
åtgärder anpassade ti l l  nationella förhållan
den vidtas för att underlätta bildande och til l
växt, på frivi l lighetens grund,  av fria, obero
ende och representativa arbetsgivar- och ar
betstagarorganisationer. 

3. Såvitt lämpligt och nödvändigt bör åt
gärder anpassade till nationella förhållanden 
vidtas så alt 

a) representativa arbetsgivar- och arbets
tagarorganisationer erkänns för kol lektiva 
förhandlingar; 

b) i länder, i v i lka myndigheterna til lämpar 
särskilda förfaranden i syfte att avgöra vilka 
organisationer som skal l  til lerkännas rätten 
att förhandla kol lektivt, sådana avgöranden 


