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Genom remiss den 11 december 2019 har Svenska ILO-kommittén
ombetts att yttra sig över ILO:s rapport VII (1) – Abrogation of one
international labour Convention med åtföljande frågeformulär.
Rapporten och frågeformuläret finns via följande länk:
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/110/reports/reports-to-theconference/WCMS_728103/lang--en/index.htm
Frågeformuläret innehåller endast en fråga som kan besvaras med ja
eller nej. Vid nejsvar ska motivering ges.
Svenska ILO-kommitténs svar och kommentar till frågeformuläret

Svenska ILO-kommittén noterar inledningsvis att konventionen (nr
34) angående avgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer, som antogs av
ILO år 1933 hör sedan år 1996 till kategorin inaktuella konventioner
(shelved conventions) vilket innebär att konventionen inte längre är
öppen för ratificering och inte längre är föremål för regelbunden
tillsyn av ILO.
Konventionen (nr 34) antogs av ILO år 1933. Den reviderades år 1949
genom konventionen (nr 96) angående avgiftskrävande
arbetsförmedlingsbyråer. Konvention (nr 96) reviderades i sin tur år
1997 av konventionen (nr 181) om privat arbetsförmedling.
Sedan konvention (nr 96) trädde i kraft den 18 juli 1951 har
konvention (nr 34) varit stängd för ratificering. Elva medlemsstater
har ratificerat konventionen, av dessa har numera tio sagt upp
konventionen. Nio av dessa uppsägningar skedde i samband med
ratificering av konventionerna nr 96 och 181.

2

Det kan noteras att Sverige den 1 januari 1936 ratificerade
konventionen (nr 34) och att man genom antagandet av konvention
(nr 96) var en av de länder som sa upp konventionen. Även
konvention (nr 96) är senare uppsagd av Sverige.
Svenska ILO-kommittén ställer sig bakom att konvention nr 34
upphävs. Kommittén bedömning är att konventionerna har förlorat
sitt syfte och inte länge bidrar till att uppnå målen för ILO.

I beslutet i detta ärende har deltagit undertecknad ordförande Per
Ewaldsson, ledamöterna Catharina Nordlander, Anne-Sofie Daleng,
Niklas Beckman, Amelie Berg, Anna Svanestrand, Oscar Ernerot, Tina
Nordling och Elise-Marie Donovan.
Närvarande har även varit Claudia Jiménez Guala, Charlott Sjögren och
Annette Elfborg från sekretariatet och ersättarna Thomas Janson, John
Losenborg, Anders Jonsson och Sophie Silverryd samt experterna, Frida
Öhlén, Therese Andersson, Sofie Rykowski, Fredrik Karlman och Anna
Nygård.
Ärendet har handlagts av undertecknad sekreterare.
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