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Konvention (nr 87) angående före11ingsfrihet och skydd för 
organisationsrätten. 

Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens, 
vilken av styrelsen för Internationella arbetsbyrån sammankallats 

till San Francisco och där samlats den 17 juni 1948 till sitt trettioförsta 
sammanträde 

och beslutat att i form av en konvention antaga vissa förslag angå
ende föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten, vilken fråga 
utgör den sjunde punkten på sammanträdets dagordning, 

antager, 
med hänsyn till att inledningen till Internationella arbetsorganisa

tionens stadga angiver erkännandet av principen om föreningsfrihet 
såsom ett medel att förbättra arbetsförhållandena och åvägabringa 
fred, 

med hänsyn till att Philadelphiadeklarationen ånyo fastslår, att >ytt
rande- och föreningsfrihet äro väsentliga för varaktigt framåtskri
dande>, 

med hänsyn till att Internationella arbetskonferensen vid sitt tret
tionde sammanträde enhälligt godtagit de principer, vilka böra utgöra 
grundvalen för en internationell reglering, 

med hänsyn till att Förenta Nationernas generalförsamling vid sitt 
andra sammanträde anslutit sig till dessa principer och anmodat Inter
nationella arbetsorganisationen att fullfölja sina strävanden i syfte 
att möjliggöra antagandet av en eller flera internationella konven
tioner, 

denna den nionde dagen i juli månad år nittonhundrafyrtioåtta följande 
konvention, vilken skall benämnas >konvention angående föreningsfrihet 
och skydd för organisationsrätten, 1948> (Freedom of Association and Pro
tection of the Right to Organise Convention, 1948). 

Del. I. Föreningsfrihet . 

• 4rtikel 1. 

Varje medlem av Internationella arbetsorganisationen, för vilken denna 
konvention är gällande, förbinder sig att tillämpa följande bestämmelser. 

Artikel 2. 

Arbetare och arbetsgivare skola, utan någon som helst åtskillnad, äga 
rätt att utan därtill i förväg inhämtat medgivande bilda organisationer ef
ter sitt fria skön ävensom att utan andra förbehåll än dem vederbörande 
organisations stadgar uppställa, ansluta sig till sådana organisationer. 

Artikel 3. 

1. Arbetar- och arbetsgivarorganisationer skola äga rätt att avfatta sina 
stadgar och reglementen samt utse sina representanter i full frihet, orga
nisera sin förvaltning och verksamhet samt fastställa sitt handlingspro
gram. 

2. Offentliga myndigheter skola avhålla sig från varje ingripande, sorn 
begränsar denna rätt eller inverkar menligt på dess lagenliga utövande. 

Artikel 4. 

Arbetar- och arbetsgivarorganisationer skola icke kunna genom admi
nistrativ åtgärd vare sig upplösas eller förbjudas att bedriva sin verk
samhet. 

Artikel 5. 

Arbetar- och arbetsgivarorganisationer skola iiga rätt att bilda och an
sluta sig till förbund och centralorganisationer; sådan organisation, sådant 
förbund eller sådan centralorganisation skall äga rätt att vara ansluten till 
internationella arbetar- och arbetsgivarorganisationer . 

• 4rtikel 6. 

Bestämmelserna i artiklarna 2, 3 och 4 härovan äga tillämpning jämväl 
å förbund och centralorganisationer av arbetar- och arbetsgivarorganisa
tioner. 
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Artikel 7. 

Arbetar- och arbetsgivarorganisationers, förbunds och centralorganisatio
ners förvärv av rättskapacitet skall icke vara underkastat villkor av be
skaffenhet att inskränka tilliimpningen av bestämmelserna i artiklarna 2, 
3 och 4 härovan. 

A.rtikel 8. 

1. Vid utövandet av de i denna konwntion faststiillda rättigheterna skola 
arbetare och arbetsgivare samt deras respektive organisationer, i likhet med 
andra enskilda personer eller organiserade sammanslutningar, ställa sig 
landets lagar till efterrättelse. 

2. Landets lagar må icke avfattas eller tillämpas på siitt, som kan vara 
ägnat att begränsa i denna konvention fastställda garantier. 

Artikel 9. 

1. Genom nationell lagstiftning skall bestämmas i vad mån i denna kon
vention fastställda garantier skola äga tillämpning å krigsmakt och polis
kår. 

2. ,Jämlikt den i artikel 19 mom. 8 av Internationella arbetsorganisatio
nens stadga fastslagna principen skall medlemsstats ratificering av denna 
konvention icke utöva inverkan på redan existerande lag, dom, sedvänja eller 
avtal, på grund varav medlemmar av krigsmakten eller poliskåren åtnjuta 
någon genom denna konvention dem tillförsäkrad rättighet. 

Artikel 10. 

I denna konvention förstås med uttrycket '>organisation» varje samman
slutning av arbetare eller arbetsgivare, som har till ändamål att främja och 
värna arbetares eJler arbetsgivares intressen. 

Del Il. Skydd för organisationsrätten. 

Artikel 11. 

Medlem av Internationella arbetsorganisationen, för vilken denna konven
tion är gällande, förbinder sig att vidtaga alla erforderliga och lämpliga åt
gärder för att säkerställa, att arbetare och arbetsgivare må kunna fritt utöva 
sin organisationsrätt. 

Del 111. övriga bestämmelser. 

Artikel 12. 

1. Med avseende å sådana områden som omförmälas i artikel 35 nv ln
lemalionella arbel organisationen stadga i dess lyd11ls enligt nkt av år 
Hl46 angående ändringnr i niimnda stadga, med unclant:1g för de i mom. 4 
och 5 av berörda artikel nvs dela områdena, skall ,·�irj medlem av organisa
tionen, vilken ralifi crnr denna lrnnvenlion, låla sin ratifikation åtföljas av 
eller snarast möjligt efter ratifikationen tillställa Internationella arbetsby
råns generaldirektör en förklaring, som angiver 

a) de områden, med avseende å yiJka medlemmen förhinder sig att utan 
ändringar tillämpa bestämmelserna i konventionen; 

b) de områden, med avseende å vilka medlemmen förhinder sig att till
lämpa konventionens bestämmelser med vissa jiimkningar samt innebörden 
av dessa jämkningar; 

c) de områden, med avseende å vilka konventionen icke skall tillämpas 
samt skälen härför; 

d) de områden, med avseende å Yilka medlemmen förhehåller sig att fram
deles fatta beslut. 

2. De i mom. 1 a) och b) av denna artikel omnämnda förbindelserna skola 
anses som en integrerande del av ratifikationen och medföra med densam
ma identiska ,·erkningar. 

3. Medlem må genom förnyad förklnring helt eller delvis återkalla för
behåll som inrymts i hans ursprungliga förklaring enligt mom. 1 b), c) och 
d) av denna artikel. 

4. Medlem må, under den tidrymd, då förevarande konvention enligt be
stämmelserna i artikel 16 kan uppsägas, tillställa generaldirektören ny för
klaring, som i varje annat avseende ändrar lydelsen av tidigare avgiven för
klaring och klargör läget med hänsyn till de avsedda områdena. 
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Artikel 13. 

1. Då det ämne, som behandlas i denna konvention, faller inom kompe
tensen för ett utanför moderlandet beläget områdes egna myndigheter, kan 
den medlem, som är ansvarig för ifrågavarande områdes internationella för
bindelser, i samförstånd med områdets egen regering, till Internationella ar
betsbyråns generaldirektör insända förklaring, i ,•ilken de i denna konven
tion intagna förpliktelserna godtagas på ifrågavarande områdes vägnar. 

2. Förklaring, innebärande att de i denna konvention intagna förpliktelser
na godtagas, må tillställas Internationella arbetsbyråns generaldirektör 

a) av två eller flera medlemmar av organisationen med avseende å om
råde, som står under deras gemensamma överhöghet; eller 

b) av envar internationell myndighet med avseende å område, för vars 

förvaltning den jämlikt Förenta Nationernas stadga eller annorledes är an
svarig. 

3. Förklaringar, som delgivits Internationella arbetsbyråns generaldirek
tör i enlighet med mom. 1 och 2 av denna artikel, skola angiva, huruvida 
konventionens bestämmelser skola tillämpas inom vederbörande område utan 
ändring eller med vissa jämkningar; därest i förklaringen angives, att kon
ventionens bestämmelser skola tillämpas med ,,issa jämkningar, skall för
klaringen innehålla närmare uppgifter rörande dessa. 

4. Vederbörande medlem, medlemmar eller internationella myndighet må 
genom senare förklaring helt eller delvis avstå från rätten att åberopa varje 
i en tidigare förklaring angiven jämkning. 

5. Vederbörande medlem, medlemmar eller internationella myndighet må 
under den tidrymd, då denna konvention enligt bestämmelserna i artikel 16 
kan uppsägas, tillställa Internationella arbetsbyråns generaldirektör förkla
ring, som i varje annat avseende ändrar lydelsen av tidigare avgiven förkla
ring och klargör läget med hänsyn till ifrågavarande konventions tillämpning. 

Del IV. Slutartiklar . 

• 4rtikel 14. 

De officiella ratifikationerna av denna konvention skola delgivas Inlc.>r
nationeJla arbetsbyråns generaldirektör och registreras av honom. 

Artikel 15. 

1. Denna konvention är bindande allenast för de medlemmar av Interna
tionella arbetsorganisationen, vilkas ratifikationer registrerats av general
direktören. 

2. Den träder i kraft tolv månader efter det två medlemmars ratifikationer 
registrerats av generaldirektören. 

3. Därefter träder denna konvention i kraft för varje medlem tolv måna
der efter den dag, då dess ratifikation registrerats. 

Artikel 16. 

1. Varje medlem, som ratificerat denna konvention, kan, sedan tio år för
flutit från den tidpunkt, då konventionen först trädde i kraft, uppsäga den
samma genom skrivelse, som delgives Internationella arbetsbyråns general
direktör för registrering. Uppsägningen träder icke i kraft förrän ett år efter 
det den registrerats. 

2. Varje medlem, som ratificerat denna konvention och icke inom ett år 
efter utgången av den i föregående moment nämnda tioårsperioden gör bruk 
av den i denna artikel stadgade uppsägningsrätten, skall vara bunden för en 
ny period av tio år och kan därefter, med iakttagande av de i denna artikel 
föreskrivna villkoren, uppsäga konventionen vid utgången av varje följande 
tioårsperiod. 

Artikel 17. 

1. Internationella arbetsbyråns generaldirektör ·skall underrätta samtliga 
medlemmar av Internationella arbetsorganisationen om registreringen av alla 
ratifikationer, förklaringar och uppsägningar, som delgivits honom av orga
nisationens medlemmar. 

2. Då generaldirektören underrättar organisationens medlemmar om re
gistreringen av den andra ratifikationen i ordningen, som delgivits honom, 
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har han att fästa medlemmarnas uppmärksamhet på den dag, då konventio, 
nen träder i kraft. 

Artikel 18. 

Internationella arbetsbyråns generaldirektör skall, för registrering jäm
likt artikel 102 av Förenta Nationernas stadga, lämna Förenta Nationernas 
generalsekreterare fullständiga upplysningar om varje ratifikation, förkla
ring och uppsägning, som av honom registrerats i enlighet med bestämmel
serna i föregående artiklar. 

A.rtikel 19. 

Vid utgången av varje tidrymd av tio år, räknat från denna konventions 
ikraftträdande, skall Internationella arbetsbyråns styrelse förelägga Inter
nationella arbetsorganisationens allmänna konferens en redogörelse för 
konventionens tillämpning och taga under övervägande, huruvida anledning 
föreligger att på konferensens dagordning uppföra frågan om dess revision, 
helt eller delvis. 

A.rtikel 20. 

1. Därest konferensen skulle nntnga en ny konwntion, 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 trätt i kraft, ipso jure medföra omedelbar uppsägning av 
förevarande konvention, utan hinder av vad i artikel 16 här ovan stadgas; 

b) skall från den dag, då den nya, reviderade konventionen träder i kraft, 
förevarande konvention icke längre kunna ratificeras av medlemmarna. 

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 21. 

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


