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Förslag till konvention (nr 4:4:) om tillförsäkrande åt ofrivilligt 
arbetslösa av ersättning eller understöd. 

25 

Generalkonferensen av nationernas förbunds internationella arbetsorga
nisation, 

vilken :w styrelsen för internationella arbetsbyrlln sammankallats till 
eneve och där samlats den 4 juni 1934 till sitt ade1·toncle sammanträde 
samt beslutit antaga, vissa förslag angående 11,rbetslöshetsför äkring 

och olika former av hjälp åt arbetslösa, vilken fräga utgör den andra 
punkten på dagordningen fö1· sammanträdet, 

ävensom beslutit, att dessa förslag skola taga form av ett förslag till 
interna;tio11e1l konvention, 

antager denna, den tjugotredje dagen i juni år ettusen niohundra trettio
fyra efterföljande förslag till konvention, som skall benämnas »Arbetslöshets. 
konvention, 1934»: 

Artikel 1. 

J. Varje medlem av internationella. arbetsorganisationen, som ratificerar 
<lenna konvention, förbinder sig att upprätthålla ett system, som tillförsäkrar 
personer, vilka ä.ro ofrivilligt a1·betslösa och å vilka denna konvention ägel' 
tillämpning: 

a) en »ersättning,, d. v. s. en summa, som utbetalas på grund av av
gifter, erlagda med hänsyn till förmånstagarens sysselsättande under ett 
obligatoriskt eller frivilligt system; eller 

bJ eU tunderstödi>, d. -v. s. en prestation, som icke är en ersättning 
och ej heller en tilldelning på. grund av de allmänna .anordningama för 
hjälp åt medellös!1 men som kan utgöra gottgörelse fö1· an-vändande till 
hjiilrarbete, ordnat enligt de i artikel 9 angivna villkoren ; eller 

o en kombination av ei·sättning och understöd. 
2. Nämnda system kan, förntsatt att det · tillförsäkrar alla personer, å 

vilka denna konvention äger tillämpning, ersättning eller understöd enligt 
första momentet, utgöra; al obligatorisk försäln'ing; . , b frivillig fqrsälo:ing; 

c en kombination av obligatorisk och fx.ivillig försäkring; eller 
cl ett av ovannämnda. system, kompletterat med ett hjälpsystem. 

3. Det tillkomme1· den nationella• lagstiftningen att angiva de förhållan
den, varunder de arbetslösa i förekomma,nde fall skola övergå från ett ersätt
ningssystem till ett understödssystem. 

Artikel 2. 

1. Denna konvention äger tillämpning å alla personer, f!Om vanligen äro 
sysselsatta mot avlöning. 

2. Varje medlem äger likväl att i sin nationella lagstiftning stadga de 
undantag, som den finner nödiga beträ.ffande: 

aJ tjänstefolk; 
b) hemarbetarej 
c) arbetare, som äro stadigvarande anställda i regeringens, en lokal 

myndighets eller ett allmii.nnyttigt företags tjänst; 
cl) icke manuella a1·betare,, vilkas arbetsförtjänst av vederbörande myn

dighet prövas nog hög att möjliggöra fö1· dem att själva skydda sig mot 
.1:isken t..v arbetslöshet; 
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e) tlJ.'betare, vilkas sysselsättnin� har säsongkaraktär, för såvitt säson
gens v0i1·akhl�het normalt understiger sex månader och vederbörande i 
vanliga. fall icke under den åter tående delen av året ha annan syssel-
s:i.ttning, som täckes av denna konvention; 

f) unga arbetare, som ej ännu uppnått viss ålder; 
g) ar15et'n.re, som öv rskridit viss ålder och åtnjuta avskeds- eller ålder

domspension; 
.h) pe:rsoner,, oni allenast tillfälligt eller ersättningsvis användas till 

arbete, som täckes av c1(;}nna konvention; 
i) medlemmar av arbet�ivarens familj; 
j) exceptionella kategoner av arbetare, beträffande vilka särskilda 

o�_stiindigheter göra det. onödigt eller omöjligt att tillämpa denna kon-
ventions bestämmelser. · ' 

3. Medlemmarna böra i sina årliga rapporter rörande tillämpningen av 
denna kon ention uppgi-va de undantag, som de stadgat med stöd av näst
föregående·, moment. 

4. Denna kon en.tion iige1· icke tillämpning på sjömän, :fiskare, som idka 
havsfiske, eller jordbruksarbetn.re, sådana som dessa kategorier kunna komma 
att definieras av elen nationella lagstiftningen. 

Artilcel 3. 
I fall av partiell arbetslöshet skall ersättning eller understöd tilldelas 

sådana arbetslösa, vilkas sysselsättning minskats på ett sätt, som bestämmes 
av den nationella lagstiftningen. 

Artikel 4. 
Rätten att i1ppbära er ättning eller understöd kan göras beroende av, att 

den sökande. uppfyller följande vilTh:or: 
a) varu: arbetsför och oföi-hindrad att Il.taga sig arbete; 
b) vai·� inslniven ,•id en offentlig ru:betsförmedlingsbyrå eller annan, 

av vede;rbörande myndighet godkänd r1,rbetsförmecUingsby1·ä ooh, med 
förbehåll 'för unföintag och villko1·, som lnmna .föreskrivas av den natio-
nella lagstutningen, re�elbunclet besök?, åsyftade byrå; 

c) eftedwnµna alla oVTiga föi·eskrifter, som av d'en natfon·ellaJagstift
uingen lmnn.a utfärdas till ntrönaude_, om l1a:n uppfyller villkoren för 
erhällande av ersättning eller understöd. 

Artikel 5. 
Rätten att uppbära ersättning eller und.erstöd kaJ1 göi·�s beroende av 

andra villkor eller ogiltighetsgrunder och särskilt de, som angivas i ai·tiklarni� 
6, 7, 8, 9, 10, 1 t och l 2. Anch·a villkor eller ogiltighetsgruuder än de, som 
angivas i nämnda arciklar, bö1·a meddelas i de av mecUemmai'lla avgivna 
årliga 1-dppo1·terna. angående tillämpningen av denna konvention. 

Artikel 6. 
Rätten att uppbära ersättning elle� understöd kan göras beroende av en 

väntetid, innebärande: 
a) erlägga.nclet av ett visst antal avgifter under· en bestämd tidrymd, 

som föregär sökandet a'V ersättning elTer arbetslöshe.tens bÖl'ja.n; 
b) av denna konvention fä.ckt sys elsiittning under en bestämd tid· 

Tymd, som · föregå1· sökandet av ersättrimg elle1· understöd eller ock ar
betslöshetens bö1ja11; eller 

c) en kombination av ovan angivna alternativ. 
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Artikel 7. 

Rätt�n att uppbära ersättning eller understöd kan göras beroende av en karenstid, vars varaktighet och tillämpningsvillkor böra fastställas av den 
nationella lagstiftningen. 

Artikel 8. 

Rätten att uppbära ersättning eller understöd kan göras beroende av del
tagande i en kurs för yrkes- eller annan undervisning. 

Artikel 9. 

Rätten att uppbära ersättning eller m1derstöd kan göras beroende av mot
tagande på villkor, som bestämmas av den na-tionella. lagstiftningen, av syssel
sättning med hjälparbete, anol'dnat av offentlig myndighet. 

Artikel 10. 

Den sökande kan för skälig tidrymd frånkännas rätten till ersättning eller 
understöd, om han vägrar antaga liimplig sysselsättning. Såsom lämplig 
skall dock icke anses : 

a) sysselsättning, vars antagande skulle medföra vistelse i en trakt, 
dfu: det icke finnes tilJgäug på lämplig bostad; 

b) sysselsättning, för villren den erbjudna lönen är lägre eller övriga 
ans fällnings villkor s:�mre : 

1) ä.n v�Ld len sökancle skäligen kunnat förvänta med hänsyn till 
cle villkor, han i l'egel erhållit i sitt vanliga yrke och i elen trakt, 
diir han i allmänhet varit sysselsatt, eller som han skulle erhållit, 
om han fortsatt att v,ira på sädnnt sätt sysselsatt (då fråga är om 
sysselsättning, erbjuden i det yrke och i den trakt, dår deh sökande 
senast vanligen varit sysselsatt); 

2) än den vid tidpunkten 1' fråga allmänt tillämpade nivån inom 
det yrke och i den trakt, diir sysselsättningen är erbjuden (i alla 
övriga fall); 
o) sysselsättning, som är ledig till följd av arbetsinställelse på grund 

av arbetstvist; 
d) sysselsättning, vars a-vvisande på annan grund än förut åsyftade 

med hänsyn tagen till alla. omstii.ndigbeter, därunder inbegripen den 
sökandes pe,rsonliga belägenhet, icke kan anses oskäligt. 

2. Den sökande kan .för skälig tidrymd frähkii.nnas rätten till ersättning 
eller understöd : 

a) om han förlorat sin sysselsättning såsom direkt följd av arbets
inställelse på gruncl av arbetstvist ; 

bl om han förlorat sin sysselsättning- till följd av e�et felande elle1· 
om han lämnat den .frivilligt uta.n Lillfyllestgörande skä.1 ; 

o) om han p�'I. bedrä�ligt sätt sökt erhälla ersättning eller unde1·stöd ; 
d) om han 1oke för finnande av ru:bete ställer sig till efterrättelse de 

anvisningar, som meddelats honom av en byrä för offentlig arbetsför
medling eller annan vederbörande myndighet, eller om vederbörande 
myndighet finner, a,tt han avhällit sig från eller försummat aitt begagna 
sig av skäligt tillfälle att erhälla lämplig sysselsättnin$. 

3. Varje sökande, som, dä han lämnat sin sysselsättmng, på grund av 
sitt arbetsavtal av arbetsgivaren mottagit en gottgörelse, som väsentligen 
motsvarar hans förlnst av arbetsförtjänst undex en viss tidrymd. kan för 
denna tidrymd frånkännas rätten till ersättning eller under töcl. En av den 
nationella lagsti ftningen föreski-iven a.vskedsersä.ttning må likvii.l ioke anses 
säsom dy lik gottgörelse. 
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Artikel 11. 
Rätten att uppbära ersättning eller understöd kan begränsas att gälla för 

viss tidrymd, som dock i vanliga fall icke får understiga 156 och i intet 
fall 78 arbetsdagar för år. 

Artikel 12. 
1. Utgivandet av ersättning skall icke vara beroende av den sökandes 

behov. 
2. Rätten att uppbära understöd kan göras beroende av ett konstaterande, 

på sätt som bestämmes av den nationella lagstiftningen, av ett tillstånd av 
behov för den sökande. 

Artikel 18. 
1. Ersättning bör betalas kontant, men tilläggsprestationer, avsedda att 

underlätta den arbetslöses återförande till arbete, kunna utgivas in natura. 
2. Understöd må utgivas in natura. 

Artikel 14. 
Domstolar eller andra. behö1iga myndigheter skola, i överensstämmelse 

med den nationella lagstiftninge11 1 upprättas för avgörande av frågor, som 
väckas genom ansökningar om ersättning eller understöd, gjorda av per
soner, å vilka denna konvention äger tillämpning. 

Artikel 15. 
1. Den sökande ka_n frånkännas rätten till e1·sättning eller understöd för 

varje tidrymd, varunder han är bosatt utomlands. 
2. Ett särskilt system må upprättas för gränsbor, som ha sitt arbets

ställe inom ett land och sitt hemvist inom ett annat. 
Artikel 16'. 

Utläuningo.r skola äga 1:ätt till ersii.ttningar och understöd under samma 
viUkor söm landets egna medbo1·gai-e. Va1·je medlem äger likväl förvägra 
medborgare hos medlem elle1· i stat, som icke är bunden av denna konven
tion, likställighet med egna medbo1·gare i fråga om utbetalningar från fon
der, till vilka elen sökande icke bichagit. 

Artikel 1 7. 
De officiella ratifikationerna av denna konvention skola delgivas natio

nernas förbunds generalsekreterare och registreras av honom. 
Artikel 18 .  

1 .  Denna konvention är bindande allenast för de medlemmar av inte-i-
nationella arbetsorganisationen, vilkas ratifikationer registrerats av general
sekreteraren. 

2. Den träder i kraft tolv månader efter det två medlemmars ratifika
tioner registrerats av generalsekreteraren. 

3. Därefter träder denna konvention i haft för varje medlem tolv må
nader frän den dag, då dess ratifikation registrerats. 

Artikel 19. 
Så snart rati:fikationema för två medlemmar av internationella arbet 01·ga

uisationen 1·egistrerats hos sekretariatet, skall nationei:nas fö1·bunds general
sekreterare därom notificera alla medlemmarna av internationella aTbetsorga
nisationen. Han skall likaledes notificera dem registreringen av l'aFfilmtio· 
ner, som senare delgivits honom av andra m dl mmar av orga:uisat1011en. 
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Artikel 20. 
1 .  Varje medlem, som ratificerat denna. konvention, kan, sedan fem är 

förflutit från den tidpunkt, då konventionen först trädde i kraft, uppsäga 
densamma genom en skrivelse, som delgives nationernas förbunds general
sekreteraa.·e och av honom registi·el'as. Uppsägningen ti-äder icke i kraft 
förrän ett år efter clet den registrerats hos sekreta1·iatet. 

2. Va1ie medlem, som ratificemt denna konvention och icke inom ett ål· 
efter utgången av den i föregå,mde stycke nämnda femårsperioden gör bruk 
av den i denna. artikel stadgade ll]lpsägningsriitten, skall vara bunden för 
en ny period av fem år och kan därefter, med iakttae;ande av de i denna 
artikel föresln·ivna viJllrnreu, uppsäga konventionen Vld utgången av vnrje 
femårsperiod. 

Artikel 21. 
Vid utglinge11 a,v varje tidrymd av fem år, räknat från denna konventions 

ilm1.Hträdande, skall internationella arbetsbyråns styrelse föi·elä�ga general
konferensen en redogörelse föl' tillämpningen av denna konvention och taga 
under övervägande, hunwida det finnes anledning att pä konfarensens dag
ordning uppföra fräga11 om dess revision helt eller de_l vis. 

Artikel 22. 
1 .  I fall konferensen skulle autaga en ny konvention, innebärande revi

sion helt eller clehds a-v förevarande konvention, och den nya konventionen 
icke föresbiver annat, 

a) skall en medlems rnitifikation av den nya, reviderade konventionen, 
för såvitt denna trätt i kraft, medföra omedelbru: uppsägning av före
varande konvention, oberoende i1.v vad i ru:tikel 20 här ovan sta.dga ; 

b) skall frå.n den dag, dä den nya, reviderade konventionen hädar 
i ln'o.ft, förevarande konvention icke liingre kunna ratificflras av med
lemmarna. 

2. Förevarande konvention skall likväl förbliva gällande till form och 
innehåll för de medlemmar, som ratificerat densamma och icke ratificera 
den nya, reviderade konventionen. 

Artikel 23. 
De franska och engelska texterna till denna konvention skola båda äga 

vitsord. 

Rekommendation (nr 4:4:) angående a1·betslöshetsförsäkl'ing och olika 
former av hjälp åt arbetslösa. 

. Generalkonferensen av nationernas förbunds internationella arbets01·ga
nisation, 

vilken av styi·elsen för internationella tl.l'betsbyi·ån saJ.nmankallats till 
Geneve och däi· samlats den 4 juni 1934 till sitt adertonde sammanträde 

samt beslutit antaga vissa förslag angående 1l..rbetslöshetsförsäki-ing 
och olika former av njfilp åt arbetslösa, villten n:åga utgör den andra 
punJcten pä dagordningen för sammanträdet, 

iivensom beslutit, att dessa förslag skola taga form av en rekommenda
tion, 

antager denna, den tjugotredje dagen i juni år ettusen niohundra trettiofym 
efterföljande rekommendation : 
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Konfernnseu, 
s.om antagit ett förslag till konvention, vilken tillförsäkrar ofrivjlligt 

arbetslösa ersii.ttning eller understöd; 
och som anser, .O:tt q_etta konventionsförslag angiver de. minimivillkor, 

�ilka varje försälu-ings- eUer hjälpsystem beträffande ttrbetslöshet mä:ste upp
fylla.; 

och som vidare anser det vara önskvärt att fastslå några allmänna prin
ciper, vilka ,e1·farenheten visat vara bä1:1t ägnade att friimja en tillfredsstäl
limde organis:xtion av arbetslösbetsförsäl,rdng och hjälp åt arbetslösa; t 

hemställer till va.rje medlem att taga. uncle1· överviigande följande principer 
och regler: . 

1. I länder, dfu: det icke filllleS något system av obligatorisk försäkring 
mot arbetslöshet, böra åtgärder vidtagas till iuiöraude ana.rast möjligt av 
ett sådant system. 

2. I länder, där ett system av obligatorisk . eller frivillig försäln-ing mot 
arbetslöshet är verksamt, bör ett kompletteran�e hj�lpsystem upprä�tas till 
förmån för personer, som uttömt sin ,rätt till ersättning samt i vissa fall 
även för dem, s0m ännu icke förvä1·vat sådan rätt; detta system bör vila: pä 
annan grund än de vn.nli�(� anorclningal'lla för hjiilp ät obemedlade . 

3. Vru:je system, som mneb·ir utgivancle åt arbetslösa av ersättning elle1· 
understöci, bfö· omfattu. icke blott personer, som äro fullständigt arb�tslösa, 
utan även sådana, vilkas a.1·betslöshet är partiell. 
• 4. a) Försäkrings- och hjälpsystemen beti-äffo,nde arbetslöshet bö1·a sna

rast möjligt tillämpas pä varje person, som sysselsättes' enli$.t ett arbetsav
tal, ävensom på varje perso.n, som sysselsät�s enligt ·ett läl'lmgsavtul, före
skrivande kontant betalning. I fall dä 11nclantag från denna regel synas 
oundgängliga, böra de begränsas till ett strängt minimum. 

b} Föl'm�stagarna under ifrå.$avarancle system böra omfattas av för
siikringen eller tillgodonjuta hjälpen ända till den Mder, då cle bliva 
berlittigade att u�pbäl'a åldel'domspension. 

c) I fall svårigheter skulle möta tillämpningen av de allmänna reg
lema föl' arbetslöshetsförsäln-ing på en specieU �rupp av arbetal'e, böra 
särskilda anol'dninga.r vidtagas för a:tt möjliggöra fö1·säkring av dessa 
arbetare. Dessa siil:skilcla anordningar böra bl a. syfta till att möjlig
göra, att man med erforderlig sii.ke1·het skall kunna konstatera förekom
sten av a,:betslöshet och anpassa e1·slittningen efter a:rbetarnar�, normala 
arbetsförtjänst. 

d) I möjligaste mån och säl'skilt då tillfredsställande kontl'ollåtgä.rder 
kunna tillämpas, böra särskilda ano1·dningar vidtagas för att i fall av 
arbetslöshet bringa hjiilp åt ekonomiskt svaga, självständiga a.i·betru:e. 

6. Dli det finnes lämpligt fastställa ett avlöningsmaximum till begräns
ning av fö1·säln-ingspli}ften, }jöra ej pli. denna gnmd uteslutas andra arbetare 
än så.dann,, som uppbäm en avlöning, som är tillräckligt .hög att siitfai, dem 
i stånd att själva skydda sig mot i'isken för arbetslöshet. l)et slutliga målet 
ä1· nämligen att under föl's�ilu-ingen inbegripa alla arbet&:e, manuella och 
icke manuella, oavsett deras avlömng. 

6. Den väntetid1 som medgives i k0nventionsförslaget, bör ej överskrida 
�6 vecko1·s användande i en sysselsättning, som täck_es· a-v clet gällande,systemet, 
eller erläggandet av: 26 :veckoavgifter eller motsvarande värde under cle tolv 
mänader, som föregå sökandet ,av e1·sättning, eller alternativt 5� vec_kors så· 
dan sysselsättning eller edäggandet av 52 veckoavgifter eller mot�varande 

värde unde1· de tjngofyra månader, som föl'egå sökandet av e1·sättlllng._ 
7. Den tidrymd, varunder ersättning enligt den nationella lag.stiftni_ng�n 

skall utgivas, bör va1·a så lång, som systemets soliditet medgivei, 0011 va.rJe 
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ansträngning bör göras att utgiva understöd, så länge sökanden har behov därav. 
8. Med förbehåll för vacl som rörande partiellt arbetslösa föreskrives i 

konventiansförsfagets artildru: 3 och 7 samt i denna rekommendations moment 
3, bör den knrenst.id, som konventionsförslaget medgiver, icke överskrida 
åtta dagar för varje a.rbetslöshetsperiod. 
. 9. Dä det gäller att .tvgöra, huruvida en ät en sökande erbjuden sysse1:Bättmom annat yrke, än det han förut utövat, utgör en »lämplig sysselsättrung», vars avvisan cle kan för honom medföra av konventionen medgh1e1\ diskvalifi?ering, böra ).,eiiktas v clerbörandes tjänstetid inom föreg�end_e sysselsättmng, lians uts1kter att där åter :finna arbete, hans yrkesutbildning och hans lämplighet för clet föreslaana 11.rbetet. 10. Frå.ukännande av rätten till ersättning eller un ierstöd i fall av för
lust av sysselsättning till följd av arbetsinställel e på grund av arbetstvist 
bör icke tillä.mpas i andra fall, än där söka;nclen ifa: direkt intresserad i 
tvisten, och bör denna verkan alltid upphöra, när arbetsinställelsen upphör. 

l l .  a) Skyldighet att deltaga i en kurs för Jl'kes- eller u.nnan undervis
ning, av vars follgöran le  konventionen medgiver att rätten till ersätt
ning eller understöd göres beroende, bör icke i läggas i andra fall, än 
clå elen arbetslöse därav bör Jrnunn. draga fördel i fysiskt eJler psykiskt 
avseende eller med Länsyn till sin Jl·kes- eller allmiinna duglighet. 

b) Då skyldighet ålägges arbetslös att au taga sysselsättning med hjälp
arbete, böra beaktas den arbetslöses älde1·, hälsotillstil.nd och förut ut
övade _yrke ävensom hans lä,mplighe.t för arbetet i :fråga. 

c) Såsom hjälpaa·beten mä endast anses ru:beten av exce1)tionell och 
övergående na.tU1·1 vilka anordna,s av offentlig myndighet med a.nlitande 
av medel, som särskilt anslao-its till understöd åt arbetslösa. 

12. En del av de medel, som anslagits till arbetslöshetsunderstöd, bör 
kunna användas till att underlätta de arbetslösas återförande i arbete, t. ex. 
genom yrkes- eller annan undervisning elle1· bestridande :.w kostnaderna för 
transport av arbetslösa, som finna sysselsättning i annan trakt, än där .de 
li1·0 bosatta. 

13. Föi-säkringskassornas finansielfa stälbring bör periodiskt undersökas 
av vederbörande myndighet till säkerställande så'1itt m�jligt av deras solidi
tet och jiimvikten mellan dei-as utgifter och inkomster. Systemets finansiella 
organisation bör sävitt möjligt va1·a så.dan ,  att systemet är i stånd att ut
härda övergå.ende växlingar i sysselsättningens omfattning uta,n förändi·ing 
av systemets tillii.mpningsvillkor. 

14. En la-isfoud bör npprättu.s till säkerställande under tider av särskilt 
svär arbetslöshet av utgivaudet av de ersättningar eller understöd, som före· 
sluivas1· den nationella lagstiftningen. 

15. tgärder böra vidtagas för att be.l'eda representanter för avgiftsbeta-
larna delaldighet i försii,krinsssystemens förvn.ltnino. 

16. Lilm oehandling bfö' 1 förekommande fall tiill:i,mpas icke blott beträf
fande medborgare i medlemsstater, bundna av kouventioJlen, utan jämväl i 
avseende å medborgare i medlemsstater eller andra stater, som utan att 
ha ratificerat konventionen, effektivt tillämpa dess besti:immelser. 

17 .  Sta.terua böra genom ömsesidiga överenskommelser med sina grann
stater reglera de villkor, under ,,i]ka ersättningar och understöd skola utgivas till sädana arbetslösa i gränstrakter, som ha sitt hemvist inom ett land 
och sitt arbetsställe inom ett annat. 


