
R e p u b 1 i k e n s P r e s i d e n t s 

f ramställn.ing till,,, Ålands landsting om 

regeringens proposition till riksdagen med 

förslag till lag om godkännande av vissa be-

stämmelser i Europeiska sociala stadgan och 

dess tilläggsprotokoll. 

Enligt 11 § 2 mom. 19 punkten självstyrelselagen för 
0 

Aland av den 28 decemb€ar 1951 bör landstinget ge sitt bifall 

till lag, genom vilken fördrag med främmande makt bringas i 

kraft inom landskapet Åland, . för såvitt i fördraget ingår 

bestämmelser som innebär upphävande eller ändring av eller 

avvikelse från stadganden i självstyrelselagen. I anseende 

härtill och då ovan nämnda stadga jämte tilläggsprotokoll för 

Finlands del gäller bland annat socialvård, hälso- och 

sjukvård, arbetsrätt samt näringsverksamhet, på. vilka områ-

den landstinget enligt 13 § 1 mom. 6, 9, 15 och 16 punkten 

självstyrelselagen har lagstiftningsbehörighet i landskapet, 

erfordras landstingets ställningstagande till ifrågavarande 

lags ikraftträdande i landskapet. 

Med bifogande av regeringens proposition i saken, 

som även innehåller konventionstexten, föreslås 

att Ålands landsting måtte ge sitt 

samtycke till att lagen träder i 

kraft i landskapet Åland till de 



delar den nämnda stadgan jämte till

läggsprotokoll innebär avvikelse från 

självstyrelselagen, under förutsätt

ning•' att riksdagen antar lagen i 

oförändrad form: 
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'Republikens p r e s i' 'd e n t " ; 

.-. '' ':. '._: ... ::-- ·-~ ·..:I .... 

; : 

';_:: . 

. : _ _,_ 



Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i Europeiska sociala stadgan och dess 
tilläggsprotokoll 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

propos1uonen föreslås att riksdagen god
känner den europeiska sociala stadgan, som 
inom ramen för Europarådet upprättades i 
Turin år 1961, och dess tilläggsprotokoll, som 
upprättades i Strasbourg år 1988. 

I stadgan erkänner de fördragsslutande par
terna som sitt mål att uppnå förhållanden där 
sociala rättigheter tillförsäkras alla människor, 
utan åtskillnad i fråga om ras, hudfärg, kön, 
religion, politisk åskådning, nationell härstam
ning eller socialt ursprung. 

Stadgan trädde internationellt i kraft den 26 
februari 1965. För Finlands del träder stadgan 
i kraft trettio dagar efter den dag då godkän
nandeinstrumentet deponeras. Tilläggsproto
kollet till stadgan har undertecknats av 12 
stater. men det har ännu inte trätt i kraft 
internationellt. l propositionen ingår ett lagför
slag om godkännande av de bestämmelser i 
stadgan som hör till området för lagstift
ningen. Avsikten är att lagen skall träda (kraft 
vid samma tidpunkt som stadgan. 

ALLMÄN MOTIVERING 

1. ~uläge och ärendets beredning 

Då beslut om upprättande av Europarådet 
fattades år 1949, förband sig de blivande 
medlemsstaterna att uttryckligen respektera de 
mänskliga rättigheterna och skydda individens 
grundläggande friheter. Konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna (FördrS 18-19/90), 
som undertecknades år 1950, är ett av Europa
rådets viktigaste fördrag. Den skyddar de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna och erbjuder också ett system för 
övervakning av genomförandet av konventio
nen. Konventionen om de mänskliga rättighe
terna omfattar emellertid endast de medborger
liga och politiska rättigheterna. Den sociala 
stagdan som upprättades i Turin den 18 okto
ber 1961 är motsvarigheten på de ekonomiska 
och sociala rättigheternas område till konven-
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tionen om de mänskliga rättigheterna. Stadgan 
kompletteras av ett tilläggsprotokoll som upp
rättades i Strasbourg den 5 maj 1988. 

Stadgan trädde internationellt i kraft den 26 
februari 1965. Stadgan är öppen för underteck
nande endast av Europarådets medlemsstater, 
av vilka alla andra förutom Belgien, Finland, 
Liechtenstein, Luxemburg, Portugal, San Ma
rino och Schweiz har ratificerat eller godkänt 
den. Av dessa har dock alla andra utom 
Liechtenstein undertecknat stadgan. Tilläggs
protokolle~ har undertecknats av 12 stater. 
men det är endast Sverige som har ratificerat 
det, vilket betyder att det ännu inte har trätt i 
kraft internationellt. Finland undertecknade 
stadgan och dess tilläggsprotokoll den 9 feb
ruari 1990. 

Vid en jämförelse av den sociala stadgan och 
Förenta Nationernas internationella konven
tion om ekonomiska, sociala och kulturella 



rättigheter (fördrS 6176) finner man många 
likheter i fördragen, men även olikheter. FN
konventionen bör närmast betraktas som en 
programförklaring, konventionen binder inte 
staterna så att de vore tvungna att upprätthålla 
eller vidta några bestämda lagstiftningsåtgär
der, utan den innehåller en allmän förpliktelse 
enligt vilken de i konventionen erkända rättig
heterna beaktas vid utvecklandet av lagstift
ningen. Stadgan är mera detaljerad till sin 
natur och innehåller förpliktelser om säkerstäl
lande av i stadgan specificerade rättigheter i 
enlighet med expertkommittens och minister
kommittens tolkningar. 

Utrikesministeriet har inbegärt utlåtanden 
om anslutningen till stadgan och dess tilläggs
protokoll av utlänningscentralen vid inrikesmi
nisteriet, finansministeriet, undervisningsminis
teriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbets
ministeriet, folkpensionsanstalten och arbets
marknadsorganisationerna. Dessa har också 
deltagit i de överläggningar under utrikesminis
teriets ledning som har utrett förutsättningarna 
för ratifikation av stadgan. En finländsk tjäns
temannadelgation, bestående av representanter 
för utrikesministeriet, social- och hälsovårds
ministeriet, arbetsministeriet och folkpensions
anstalten, besökte Strasbourg för att med ex
perter vid Europarådets sekretariatet samtala 
om förhållandet mellan finsk lagstiftning och 
bestämmelserna i stadgan och dess tilläggs
protokoll. Regeringens proposition om anslut
ning till stadgan har beretts i utrikesministeriet 
i samråd med inrikesministeriet, social- och 
hälsovårdsministeriet och arbetsministeriet. 

2. Stadgans och tilläggsprotokol
lets huvudsakliga innehåll 

2.1. De skyddade rättigheterna och stadgans 
struktur 

I stadgan garanteras de personer som omfat
tas av en stats jurisdiktion följande rättigheter: 
rätten till arbete, rätten till skäliga anställ
ningsvillkor samt trygga och sunda arbetsför
hållanden, rätten till skälig lön, rätten att 
organisera sig och förhandla kollektivt, rätten 
till särskilt skydd för barn och ungdom, rätten 
till skydd för kvinnliga arbetstagare, rätten till 
yrkesvägledning och yrkesutbildning, rätten till 
skydd för hälsan och till social trygghet, rätten 
till social och medicinsk hjälp, rätten att anlita 

socialservice, rätten till yrkesutbildning dler 
rehabilitering och social återanpassning för 
fysiskt eller psykiskt handikappade, rätten till 
socialt, räctsligt och ekonomiskt skydd för 
familjen, rätten till socialt och ekonomiskt 
skydd för mödrar och barn, rätten att 
förvärvsarbeta på en annan fördragsslutande 
parts territorium och rätten till skydd och 
bistånd för migrerande arbetstagare. 

Stadgan består av fem delar. l del l finns en 
allmän förteckning med 19 punkter över de 
rättigheter som stadgan gäller och som de 
fördragsslutande parterna ut fäster sig att be
trakta som sin samhälleliga målsättning. 

I del Il uppräknas de olika rättigheterna, 
som kan grupperas på följande sätt: artiklarna 
l till 4 behandlar arbetsförhållanden, artiklar
na S och 6 facklig organisering, artiklarna 7 
och 8 samt 11 till 17 rättigheter och skydd för 
arbetstagare och vissa andra grupper. Yrkesut
bildningsfrågor behandlas i artiklarna 9, 10 
och IS och utländska arbetstagares ställning i 
artiklarna 18 och 19. 

Del lll består endast av artikel 20, enligt 
vilken en fördragsslutande part vid anslut
ningen till stadgan skall avge en förklaring, 
enligt vilken parten meddelar att den är bun
den av minst 10 artiklar eller 45 punkter i del Il 
av stadgan. I dessa skall ingå minst fem 
centrala artiklar, vilka räknas upp i denna 
artikel. 

Del IV innehåller bestämmelser om verkstäl
ligheten av stadgan. Verkställigheten baserar 
sig på nationella rapporter från de fördragsslu
tande parterna. Del V innehåller de sedvanliga 
slutbestämmelserna samt bestämmelser om 
tillämpning av stadgan under krig eller kristill
stånd. 

Tilläggsprotokollet till stadgan säkerställer 
följande fyra rättigheter: rätten till lika möjlig
heter och lika behandling i frugor som rör 
anställning och yrkesutövning utan diskrimine
ring på grund av kön, arbetstagares rätt till 
information och samråd, arbetstagares rätt att 
delta i avgöranden om och förbättring av 
arbetsforhallanden och arbetsmiljö samt de 
äldres rätt till socialt skydd. 

Både stadgan och dess tilläggsprotokoll har 
varsin bilaga, som utgör en integrerande del av 
dem. Bilagorna innehåller särskilda tolknings
anvisningar för vissa bestämmelser i stadgan 
och protokollet. Innehållet i bilagorna har 
behandlats i detaljmotiveringen i samband med 
respektive artiklar. 



2.2. Det internationella övervakningssystemet 
i stadgan 

den europeiska konventionen om de 
mänskliga rättigheterna grundar sig övervak
ningssystemet på individklagomål och statskla
gomål. På grund av de sociala rättigheternas 
annorlunda karaktär är övervakningen beträf
fande stadgan inte rättslig. Övervakningen har 
anförtrotts fyra övervakningsorgan i Europa
rådet och baserar sig på rapporter som de 
fördragsslutande parterna insänder till Europa
rådets generalsekreterare vartannat år. 

Rapporterna granskas först av en expert
kommitte, som består av högst sju för två år i 
sänder utsedda ledamöter. Därefter behandlas 
rapporterna på basis av expertkommittens 
sammanfattning av underkommitten till den 
sociala kommitten på regeringsnivå och av den 
rådgivande församlingen. Arbetsgivar- och ar
betstagarorganisationer i det rapportgivande 
landet har möjlighet att delta i egenskap av 
observatörer i behandlingen av rapporten i 
underkommitten. Till sist behandlas rapporten 
av Europarådets ministerkommitte, som vid 
behov kan meddela rekommendationer till par
terna. Avsikten med rekommendationerna är 
att de skall utgöra vägledning som syftar till 
bättre överensstämmelse mellan bestämmelser
na i stadgan och lagstiftningsarbetet och praxis 
i respektive stat. 

I Europarådet har diskussioner förts om att 
foga rättigheterna i stadgan till övervaknings
systemet för den europeiska konventionen om 
de mänskliga rättigheterna, vilket skulle möj
liggöra individklagomål också i det fall en stat 
misstänks för att ha brutit mot bestämmelserna 
i stadgan. Dessa planer har dock tills vidare 
inte erhållit ett tillräckligt stöd i Europarådet. 

3. Stadgans och tilläggsprotokol
lets förhållande till lagstift
ningen i Finland 

Stadgan och tilläggsprotokollet ger i stor 
utsträckning uttryck för samma europeiska 
rättstradition som rättsordningen i Finland 
grundar sig på. 

Stadgan är uppdelad i fem delar, varav de 
två första innehåller de konkreta förpliktelser
na enligt stadgan. En stat som ansluter sig till 
stadgan skall som målsättning godkända ge
nomförandet av alla de rättigheter och princi-
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per som räknas upp i del I. B\!träffande be
stämmelserna i del Il kan en stat. inom ramen 
för vad som föreskrivs i del I I I, välja ut de 
bestämmelser i stadgan som denna stat utfäster 
sig att följa. En part skall da den ansluter sig 
till stadgan förklara att den anser si!? bunden 
av minst 10 artiklar eller 45 punkter i-del I I av 
stadgan. Parten skall ange att den ar bunden 
av minst fem av följande centrala artiklar i 
stadgan: l, 5, 6, 12, 13, 16 och 19. 

Till vissa delar garanterar dock inte Finlands 
rättsordning eller praxis rättigheter som skyd
das i stadgan. Dessutom har en del av 
förmånerna eller rättigheterna i Finland regle
rats på ett sätt som avviker från stadgan eller 
tolkningen av den. 

I praxis för övervakningen av stadgan har 
man förutsatt att övervakningen av efterlevna
den av bestämmelserna om skydd i arbete, 
företagshälsovård och arbetarskydd i artikel 3 
punkterna l och 2 i stadgan också omfattar 
självständiga företagare. l Finland omfattas 
självständiga företagare inte av dessa bestäm
melser i den utsträckning som förutsätts. 

l övervakningspraxis beträffande rätten till 
skälig lön enligt artikel 4 punkt I i stadgan har 
man förutsatt att minimilönen skall utgöra 
68 07o av medellönen i landet. I vårt land är 
dock löneskillnaderna större. I övervaknin!?s
praxis har man också fastställt tydliga minimi
tider, som bestäms enligt arbets förhållandets 
längd, för skäliga uppsägningstider enligt arti
kel 4 punkt 4. Även om uppsägningstiderna i 
Finland i allmänhet uppfyller dessa krav myck
et väl, är uppsägningstiderna dock inte tillräck
ligt långa i sådana fall där arbetsgivaren har 
avlidit eller gjort konkurs. 

Den tid unga arbetstagare med arbetsgiva
rens samtycke använder till yrkesutbildning 
behöver inte räknas som en del av arbetstiden 
på det sätt som artikel 7 punkt 6 förutsätter. 
Inte heller ordnas läkarundersökningar för ar
betstagare under 18 år i vissa särskilt specifice
rade yrken i den omfattning som förutsätts i 
artikel 7 punkt 9. 

I övervakningspraxis har man ansett att 
artikel 8 punkt I i stadgan förutsätter en 
obligatorisk och avlönad moderskapsledighet 
om minst 6 veckor före nedkomsten. l Finland 
är det inte i något skede obligatoriskt att ta ut 
moderskapsledighet. Dessutom erhålls mo
derskapsledigheten inte alltid med lön. inte ens 
för 6 veckor. En arbetstagare har inte heller 
alltid rätt till moderskapspenning om hon inte 



har bott i Finland 180 dagar omedelbart före 
den beräknade nedkomsten. Med beaktande av 
längden pa moderskaps- och föräldraledighe
terna i Finland har man hos oss inte ansett det 
nödvändigt med den amningsledighet som 
förutsätts i artikel 8 punkt 3. Finsk lagstiftning 
innehåller inte hellFr sådana stadganden om 
kvinnors nattarbete i industrin som förutsätts i 
punkt 4. 

Finsk lagstiftning tryggar inte heller, på det 
sätt som artikel 19 punkt 10 förutsätter, själv
ständiga yrkesutövares rätt, främst i fråga om 
rätten att idka näring, till det bistånd och 
skydd som enligt nämnda artikel punkterna I 
till 9 skall garanteras utländska arbetstagare. 

Regeringen har haft som mål att godkänna 
stadgan och dess tilläggsprotokoll i så stor 
omfattning som möjligt. Av de orsaker som 
angivits i det föregående är det inte möjligt för 
Finland att förbinda sig till alla artiklar i del Il 
i stadgan. l stadgan finns inte heller bestäm-

melser om eventuella reservationer. Avsikten 
är att Finland i samband med godkännandet av 
stadgan skall avge en förklaring enligt artikel 
20 i del Ill i stadgan, enligt vilken Finland 
utfäster sig att följa i stadgan artikel I, artikel 
2, artikel 3 punkt 3, artikel 4 punkterna 2. 3 
och 5, artikel 5, artikel 6, artikel 7 punkterna 
I, 2, 3, 4, 5, 7, 8 och 10, artikel 8 punkt 2. 
artiklarna 9 till 18 och artikel 19 punkterna l, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 samt i tilläggsprotokol
let artillarna I till 4. 

4. Propositionens ekonomiska 
och organisatoriska verk
ningar 

Propositionen har inga organisatoriska verk
ningar. Godkännandet av stadgan ökar inte 
heller utgifterna inom den offentliga ekono
min. 

DET ALJMOTIVERING 

t. Innehållet i stadgan och 
tilläggsprotokollet 

Del I 

l del l i stadgan finns en allmän uppräkning 
av alla de rättigheter och principer som skyd
das i stadgan. lnnehållet i del l är pro
grammatiskt, de fördragsslutande parterna 
samtycker till att med alla lämpliga medel 
skapa sådana förhållanden att de uppräknade 
rättigheterna och principerna kan förverkligas 
på ett effektivt sätt. 

Del U 

Artikel I syftar till att trygga rätten till 
arbete. En fördragsslutande part skall som ett 
av sina primära mål och en av sina primära 
förpliktelser betrakta strävan efter så hög och 
jämn sysselsättning som möjligt, i sista hand 
full sysselsättning (punkt I). Den skall skydda 
arbetastagarens rätt att förtjäna sitt uppehälle i 
ett yrke som han valt (punkt 2). Enligt bilagan 
till stadgan får denna bestämmelse inte tolkas 

såsom vare sig förbud mot eller godkännande 
av klausuler eller praxis till skydd för fackför
bund. En fördragsslutande part skall tillhanda
hålla avgiftsfri arbetsförmedling för alla ar
betstagare samt tillhandahålla och främja 
lämplig yrkesvägledning, yrkesutbildning och 
rehabilitering (punkterna 3 och 4). 

Enligt 6 § 2 mom. (592/72) regeringsformen 
står medborgarnas arbetskraft under rikets 
synnerliga hägn. Det ankommer på statsmak
ten att för finsk medborgare vid behov anord
na möjlighet att arbeta, om inte annat stadgas i 
lag. l sysselsättningslagen t275/87) finns när
mare bestämmelser om tryggandet av syssel
sättningen. Syfte med denna lag är att för 
finska medborgare anordna möjlighet att arbe
ta och som mål har man uppställt full syssel
sättning för arbetsföra 17 till 64 åringar som 
står till arbetsmarknadens förfogande. 

Enligt lagen om arbetsförmedling (246/59) 
är syftet med arbetsförmedlingen att arbetsgi
varen får den arbetstagare, som för den er
bjudna arbetsplatsen är lämpligast och bäst, 
och arbetssökande det arbete han bäst förmår 
utföra. Den arbetsförmedling staten bedriver 



är avgiftsfri för såväl arbetstagare som arbets
givare. 

! Finland stadgas det om yrkesvägledning i 
lagen om yrkesvägledning (43/60). Utöver den 
yrkesutbildning som närmast riktar sig till 
ungdomar anordnas avgiftsfri sysselsättnings
främjande utbildning för vuxna. Sysselsätt
ningslagen förutsätter att specialtjänster anord
nas för handikappade. Sysselsättningsförord
ningen (737 /87) innehåller stadganden om han
dikappades placering i arbete. 

Artikel 2 syftar till att säkerställa rätten till 
skäliga anställningsvillkor. Det förutsätts att 
de fördragsslutande parterna skall fastställa 
skäliga arbetstider samt att arbetsveckan skall 
förkortas småningom på det sätt som bl.a. 
produktionsökningen medger (punkt 1). Ar
betstagarna skall också garanteras allmänna 
helgdagar med lön samt en betald semester om 
minst två veckor (punkterna 2 och 3). Arbets
tagare i riskfyllda eller hälsofarliga arbeten 
skall beviljas betald tilläggssemester eller 
förkortad arbetstid (punkt 4). Arbetstagarna 
skall garanteras veckovila, som i mån av möj
lighet skall placeras så att den sammanfaller 
med den vanliga vilodagen i landet (punkt 5). 

Vår arbetstidslagstiftning utgår från en dag
lig arbetstid om åtta timmar och en veckoar
betstid om 40 timmar. Undantagen har fast
ställts i lag. Om den dagliga arbetstiden kan 
man dessutom på lagfästa villkor avtala i 
riksomfattande arbets- och tjänstekollektivav
tal. Om förkortningen av arbetstiden har det 
inte stadgats i lag, utan detta hör till de frågor 
som avtalas mellan arbetsmarknadsparterna. 

I lagen om självständighetsdagens firande 
såsom allmän högtids- och fridag (388/37) 
finns ett stadgande om den lön som skall 
betalas för arbete som utförs på självständig
hetsdagen. Om första maj infaller på en vardag 
skall denna utges som fridag åt arbetstagarna 
på det sätt som fastställs i lagen om fastställan
de av första maj i vissa fall såsom fridag för 
arbetarna (272/44). I kyrkolagen (635/64) 
stadgas om kyrkliga helgdagar. I arbets- och 
tjänstekollektivavtalen ingår bestämmelser om 
lön för andra högtidsdagar än självständighets
dagen. 

I semesterlagen (272/73) stadgas om arbets
tagarnas rätt att erhålla betald semester minst 
två dagar för varje kvalifikationsmånad. 

l förordningen om semester för personer i 
strålningsfarligt sjukhusarbete (175/67) stadgas 
om semester för dem som i sitt arbete kan bli 
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utsatta för skadlig strålning. Den allmänna 
principen i lagen om skydd i arbete (299158) är 
att en arbetstagare inte får utsättas för olvckor 
i sitt arbete eller förorsakas ohälsa av arbetet. 
För att skydda unga arbetstagare finns särskil
da stadganden om deras arbetstid. Genom 
kollektivavtal har man kommit överens om 
arbetstidsförkortning i vissa tunga arbeten. 
t.ex. treskiftsarbete. 

Arbetstidslagstiftningen utgår från en vecko
vila som infaller på söndagar. Undantagen har 
fastställts i lag. Dessutom har man avtalat om 
saken i kollektivavtal. 

Artikel 3 förpliktar en fördragsslutande part 
att säkerställa trygga och sunda arbets förhal
landen. l detta syfte skall staten utfärda säker
hets- och hälsoföreskrifter (punkt I), tillse att 
dessa föreskrifter efterlevs (punkt 2) samt sam
råda med arbetsgivar- och arbetstagarorganisa
tionerna beträffande åtgärder avsedda att för
bättra arbetarskyddet (punkt 3). 

De viktigaste bestämmelserna om arbe
tarskydd och arbetshygien finns i lagen om 
skydd i arbete (299/58) och de statsrådsbeslut 
som utfärdats med stöd av den. 

Om tillsynen av efterlevnaden av stadgande
na och bestämmelserna om arbetarskvdd stad
gas i lagen om tillsynen över arbet~rskyddet 
( 131/73), förordningen om tillsynen över arbe
tarskyddet (954173) samt förordningen om till
synen över arbetarskyddet beträffande perso
ner, vilka icke står i tjänste- eller arbetsavtals
förhållande (324178). I den praxis som gäller 
tillsynen av efterlevnaden av bestämmelserna i 
denna artikel om arbetarskydd och arbetshy
gien har man förutsatt att bestämmelserna 
också gäller självständiga företagare. Lagen 
om skydd i arbete tillämpas på personer i 
arbetsförhållande samt också på självständiga 
företagare i sådana fall att minst två företagare 
arbetar i företaget i fråga. Detta betyder att 
självständiga företagare inte omfattas av be
stämmelserna om arbetarskydd i den utsträck
ning som artikeln förutsätter. 

Finland har ratificerat Internationella arbet
sorganisationen l LO:s konvention nr 155, som 
gäller arbetarskydd och arbetshygien samt ar
betsmiljö (FördrS 23/86). Till följd av konven
tionen har myndigheterna och arbetsmarknads
parterna i samråd utarbetat ett riksomfattande 
arbetsmiljöprogram som fastställts av statsrå
det i ett principbeslut. 

Bestämmelserna i artikel 4 förutsätter att de 
fördragsslutande parterna tryggar rätten till 
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skälig lön. Arbetstagarna skall erkännas rätt 
till en lön som är tillräcklig för att ge en 
godtagbar levnadsstandard (punkt I). För 
övertidsarbete skall i regel utbetalas förhöjd 
lön (punkt 2). Kvinnor och män skall ha rätt 
till lika lön för arbete av lika värde (punkt 3). 
Arbetstagarna skall också erkännas rätt till 
skälig uppsägningstid (punkt 4). Enligt bilagan 
till stadgan skall denna bestämmelse inte tolkas 
såsom innebärande förbud mot omedelbart 
avskedande på grund av allvarlig förseelse. 
Avdrag på lönen skall tillåtas endast på de 
villkor som anges i lagstiftning, administrativa 
föreskrifter, kollektivavtal eller skiljedom 
(punkt 5). Enligt bilagan till stadgan skall det 
stora flertalet arbetstagare vara skyddade mot 
avdrag på lönen med stöd av lag, kollektivavtal 
eller skiljedom. 

I vår arbetstidslagstiftning ingår i regel inte 
stadganden om lönenivån, denna fastställs i 
stället i första hand i arbets- och tjänstekollek
tivavtal. Dock förpliktar 17 § 1 mom. lagen 
om arbetsavtal (320/70) en arbetsgivare att 
betala åtminstone den lön som bestämts för 
ifrågavarande eller därmed jämförligt arbete i 
riksomfattande kollektivavtal, vilket bör anses 
vara allmänt i vederbörande bransch. I tillsyns
praxis har man förutsatt att rätten till skälig 
lön innebär en minimilön som utgör 68 OTo av 
medellönen i landet. Enligt lönestatistiken 
verkar löneskillnaderna i Finland vara större 
än så. 

I arbetslagstiftningen stadgas om grunderna 
för förhöjd lön som skall betalas för arbete 
som utförs utöver den ordinarie arbetstiden. I 
de riksomfattande arbets- och kollektivavtalen 
kan avvikelser göras från dessa stadganden. 

Enligt 8 § lagen om jämställdhet mellan 
kvinnor och män (609/86) skall diskriminering 
anses föreligga när en arbetsgivare tillämpar 
sämre löne- eller andra anställningsvillkor för 
en arbetstagare än de som arbetsgivaren iakttar 
för arbetstagare av motsatt kön som är an
ställd hos arbetsgivaren i samma eller likvär
digt arbete. 

I övervakningspraxis beträffande stadgan 
har man också fastställt precisa, av arbetsför
hållandets längd beroende minimitider för skä
lig uppsägningstid. I lagen om arbetsavtal och 
sjömanslagen har tiderna för uppsägning av 
arbetstagare graderats enligt arbetsförhållan
dets längd. Dessa allmänna uppsägningstider 
uppfyller de krav som stadgans tillämp
ningspraxis ställer. 

..+I ~ lagen om arbetsavtal tillåter dock att l!n 
arbetstagare, oberoende av arbetsförhållandets 
längd sägs upp med en uppsägningstid om 14 
dagar när arbetsgivaren har avlidit eller 
försatts i konkurs. Till följd av detta synes 
lagstiftningen i Finland inte överensstämma i 
tillräckligt stor omfattning med den tolkning 
som har omfattats av övervakningspraxis. 

Om avdrag på lönen stadgas i lagen om 
arbetsavtal och utsökningslagen (37 I I 895) 
samt i förordningen om skyddat belopp av lön 
vid utmäcning (767 /81 ). Enligt dessa stadgan
den skall en arbetstagare i samband med ut
mätning och arbetsgivares kvittningsrätt ha 
rätt att behålla en viss del av lönen (skyddat 
belopp) för sitt eget och de personers som han 
försörjer uppehälle. 

Artikel 5 förpliktar de fördragsslutande par
terna att säkerställa att nationell lagstiftning 
eller tillämpningen av denna inte kränker ar
betstagarnas och arbetsgivarnas rätt att organi
sera sig. I lagstiftningen kan man dock reglera 
denna rätt beträffande personalen vid polisvä
sendet och försvarsmakten. 

Enligt 10 § regeringsformen (94/ 19) har 
finsk medborgare rätt att utan föregående 
tillstånd sammankomma för överläggning i 
allmän angelägenhet eller i annat lovligt syfte 
samt att bilda föreningar för fullföljande av 
ändamål som inte strider mot lag eller god sed. 
Om utövandet av dessa rättigheter på det sätt 
som artikeln avser har det stadgats närmare i 
föreningslagen (503/89). Enligt 52 § lagen om 
arbetsavtal får arbetsgivare och arbetstagare 
inte hindra varandra och en arbetstagare får 
inte hindra en annan arbetstagare att tillhöra, 
ansluta sig till eller verka inom lovlig förening. 

Finland har ratificerat !LO-konventionen nr 
87, som godkändes år 1948 och som gäller 
facklig föreningsfrihet och skydd för organisa
tionsrätt (FördrS 45/49) samt !LO-konventio
nen nr 98 från år 1949 som gäller organisa
tionsrätten och den kollektiva förhandlingsrät
ten (FördrS 32/51). 

Artikel 6 förutsätter att de fördragsslutande 
parterna tryggar rätten att förhandla kollek
tivt. l detta syfte skall de främja gemensamma 
överläggningar mellan arbetstagare och arbets
givare samt då det behövs främja sådana 
förhandlingar mellan arbetsmarknadsparterna 
som syftar till att uppnå en reglering av anställ
ningsvillkoren genom kollektivavtal (punkterna 
I och 2). De fördragsslutande parterna förbin
der sig också att främja utnyttjandet av lämp-



ligt förfarande för förlikning samt frivillig 
skiljedom i arbetstvister (punkt 3). I de fall att 
annat inte följer av gällande kollektivavtal, 
skall arbetstagare och arbetsgivare också er
kännas rätt att vidta kollektiva åtgärder, inbe
gripet strejk (punkt 4). Enligt bilagan till stad
gan kan en fördragsslutande stat reglera strejk
rätten inom ramen för bestämmelserna i artikel 
31. 

I Finland har rätten att förhandla kollektivt 
tryggats genom kollektivavtalssystemet, som 
grundar sig på lagstiftningen. Genom lagen om 
kollektivavtal fastställs det kollektiva avtals
förfarandet beträffande anställningsvillkor 
samt följderna av brott mot kollektivavtal. 
Genom lagen om arbetsdomstolen (646174) 
upprättades en arbetsdomstol för att bilägga 
rättsliga tvister till följd av tolkningen av 
kollektivavtal. I lagen om medling i arbetstvis
ter (420/62) upprättades ett förlikningssystem i 
syfte att undvika stridsåtgärder. Enligt lagen 
om kollektivavtal har arbetstagare och arbets
givare rätt att tillgripa kollektiva stridsåtgär
der. 

Syftet med artikel 7 är att säkerställa skydd 
för barn och ungdom. De fördragsslutande 
parterna förbinder sig att fastställa att perso
ner under 15 år inte får anställas i andra 
arbeten är sådana lätta arbeten som anges 
särskilt och som inte inverkar menligt på bar
nens hälsa, moral eller utbildning (punkt 1 ). 
För särskilt angivna riskfyllda eller hälsofarliga 
arbeten skall en högre minimiålder fastställas 
(punkt 2). Personer som är läropliktiga får inte 
anställas i arbete som kunde hindra dem att i 
full utsträckning tillgodogöra sig undervis
ningen (punkt 3). Arbetstiden för personer 
under 16 år skall begränsas med hänsyn till 
deras utveckling och särskilt med beaktande av 
deras behov av yrkesutbildning. (punkt 4). 
Unga arbetstagare skall erkännas rätt till skälig 
lön (punkt 5). Den tid som unga personer på 
arbetstid och med arbetsgivarens samtycke an
vänder till yrkesutbildning skall räknas som en 
del av arbetsdagen (punkt 6). Personer under 
18 år skall komma i åtnjutande av minst tre 
veckors betald semester (punkt 7). Med undan
tag av vissa yrken skall nattarbete förbjudas 
för personer under 18 år (punkt 9). Enligt 
tilläggsprotokollet till stadgan anses det att en 
fördragsslutande part kan göra en utfästelse 
enligt denna punkt om parten i fråga i lag 
fastställer att det stora flertalet personer under 
18 år inte får hållas i nattarbete. Arbetstagare 
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under 18 år som utför vissa bestämda arbeten 
skall stå under regelbunden läkarkontroll 
(punkt 9). Barn och ungdom skall särskilt 
skyddas mot de fysiska och moraliska risker 
som de, i synnerhet i arbetet, är utsatta för 
(punkt 10). 

l lagen om skydd för unga arbetstagare 
(669/67) stadgas att i arbete får anställas en 
person som fyllt femton år och som inte är 
underkastad läroplikt (ändring 61175). l syn
nerligen lätt arbete som utförs under skolferier 
får dock anställas en person som under veder
börande kalenderår fyller minst fjorton år. 1 
förordningen om skydd för unga arbetstagare 
(508/86) stadgas om förbjudna och farliga 
arbeten. En arbetstagare under 18 år får inte 
anlitas för sådant arbete som är till men för 
hans psykiska eller fysiska utveckling. Dess
utom får personer under 16 år inte utföra 
farligt arbete. I förordningen stadgas dessutom 
om arbeten som är förbjudna för arbetstagare 
under 18 år samt om arbeten s'om inte får 
utföras av arbetstagare under 16 år. 

Enligt lagen om skydd för unga arbetstagare 
får i arbete anställas en person som inte är 
underkastad läroplikt. En läropliktig person 
får på i lagen stadgade villkor anställas i arbete 
under skolferier. Arbetstiden för en ung ar
betstagare får inte överskrida 9 timmar per 
dygn eller 48 timmar per vecka. Arbetstiden 
för en arbetstagare som är yngre än 15 år får 
vara högst 7 timmar per dygn och högst 36 
timmar per vecka. 

I lagen om arbetsavtal finns ett allmänt 
stadgande om arbetsgivarens skyldigheter, 
bl.a. iakttagandet av lönevillkor, lönens art 
och grunderna för normering av lön. Stadgan
det gäller också unga arbetstagare och prakti
kanter. 

Lagen om skydd för unga arbetstagare 
förutsätter att arbetet skall ordnas så att ar
bets- och skoltimmarnas sammanlagda antal är 
högst 48 timmar i veckan, om en ung arbetsta
gare enligt sitt arbetsavtal är skyldig att vid 
sidan av arbetet besöka yrkesskola. Om arbets
givaren skickar en arbetstagare till utbildning 
räknas detta in i arbetstiden. I artikeln 
förutsätts emellertid också att den tid som en 
ung arbetstagare på normal arbetstid och med 
arbetsgivarens medgivande använder till yrkes
utbildning skall räknas som en del av arbetsda
gen. Enligt finsk lagstiftning behöver inte en 
ovan avsedd tid för yrkesutbildning räknas 
som en del av arbetstiden, vilket betyder att 
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vår lagstiftning inte helt motsvarar kravet i 
denna bestämmelse. 

Stadgandet i semesterlagen om en arbetsta
gares rätt att erhålla betald semester under 
minst två vardagar för varje kvalifikationsmå
nad gäller även unga arbetstagare. 

Enligt lagen om skydd för unga arbetstagare 
skall arbetstiden för en ung arbetstagare som 
fyllt 15 år förläggas mellan klockan 6 och 
klockan 22. Arbetstiden för en arbetstagare 
som är yngre än 15 år skall förläggas mellan 
klockan 7 och klockan 19. I denna lag stadgas 
också om läkarundersökning av arbetstagare 
yngre än 18 år innan arbetsförhållandet inleds 
eller senast inom en månad efter det att det har 
inletts. Beträffande läkarundersökning av alla 
arbetstagare som arbetar i arbeten som innebär 
insjukningsrisk stadgas särskilt. 

I Finland finns emellertid inga stadganden 
om regelbundet återkommande läkarkontrol
ler. I lagen om skydd i arbete stadgas däremot 
om kontinuerlig kontroll och bekämpning av 
hälsorisker i arbetsmiljön. I lagen om företags
hälsovård (743/78) stadgas om återkommande 
hälsoundersökningar i arbete som eventuellt 
medför fara för ohälsa. 

I Finland anordnas inte, på det sätt som 
denna artikel förutsätter, regelbunden läkar
kontroll minst en gång om året för unga 
arbetstagare under 18 år i arbeten som klassifi
cerats som farliga. 

Artikel 8 innehåller bestämmelser om rätten 
till skydd för kvinnliga arbetstagare. Kvinnor 
skall beredas ledighet om sammanlagt minst 12 
veckor före och efter nedkomsten, i form av 
antingen ledighet med lön eller andra förmåner 
(punkt l ). De fördragsslutande parterna 
förbinder sig att anse det olagligt att en arbets
tagare säger upp en kvinnlig arbetstagare under 
hennes moderskapsledighet och att uppsäg
ningstiden löper ut under sådan frånvaro 
(punkt 2). Kvinnliga arbetstagare som ammar 
sina barn skall ha rätt till tillräcklig amningsle
dighet (punkt 3). Det förutsättS att en 
fördragsslutande part skall reglera kvinnors 
nattarbete i industrin samt förbjuda använd
ningen av kvinnlig arbetskraft i gruvarbete 
under jord samt i andra arbeten som på grund 
av sin farliga, ohälsosamma eller ansträngande 
beskaffenhet är olämpliga för kvinnor (punkt 
4). 

I praxis angående övervakningen av stadgan 
har det ansetts att punkt l i denna artikel 
kräver obligatorisk, betald moderskapsledighet 

om minst 6 veckor efter nedkomsten. 1 Finland 
är uttagande av moderskapsledighet inte obli
gatoriskt i något skede. Enligt lagen om arbets
avtal kan moderskaps- eller föräldraledighet 
erhållas för den tid till vilken moderskaps- eller 
föräldrapenning som tillkommer arbetstagaren 
enligt sjukförsäkringslagen (364/63) anses hän
föra sig. Med stöd av sjukförsäkringslagen har 
en kvinna vars havandeskap varat minst 154 
dagar och som varit bosatt i Finland minst 180 
dagar omedelbart före den beräknade tidpunk
ten för nedkomsten rätt till moderskaps- och 
föräldrapenning, i allmänhet för 263 vardagar. 
En arbetsgivare är inte med stöd av lag skyldig 
act betala lön för den tid arbetstagaren är 
moderskaps- eller föräldraledig. I sådana fall 
då modern inte har bott i Finland minst 180 
dagar omedelbart före den beräknade tidpunk
ten för nedkomsten har hon inte heller rätt till 
dagpenning, om inte annat följer av över
enskommelserna. om social trygghet. Vår lag
stiftning motsvarar sålunda inte övervaknings
praxis beträffande punkt 1 i denna artikel. 

Enligt lagen om arbetsavtal kan en arbetsgi
vare inte säga upp en arbetstagares arbetsavtal 
på grund av graviditet, inte heller så att arbets
avtalet upphör under moderskaps- eller föräld
raledighet eller vårdledighet och inte heller då 
arbetsgivaren informerats om att arbetstagaren 
är gravid eller om att denne kommer att 
utnyttja nämnda rätt. 

Den amningsledighet som förutsätts i punkt 
3 i artikeln har inte ansetts nödvändig i Fin
land. Moderskaps- och föräldraledigheterna i 
vårt land är betydligt längre än motsvarande 
ledigheter i de flesta europeiska stater. 

Enligt arbetstidslagen är det tillåtet att hålla 
kvinnor i nattarbete på samma villkor som 
män, vilket betyder att vår lagstiftning inte 
uppfyller de krav som ställs i punkt 4. 

Gruvlagen (503/65) förbjuder att kvinnor 
hålls i sådant arbete i gruva som utförs under 
markytan. Dessutom förbjuder lagen om 
skydd i arbete att kvinnor används i med 
gruvarbete jämförbart arbete under jord. Ge
nom lag förbjuds också att unga kvinnor 
används i vissa lastnings- och lossningsarbeten. 
Även om vår lagstiftning till dessa delar över
ensstämmer med villkoren i punkt 4, motsvarar 
denna bestämmelse inte de mål som uppställts 
för vår jämställdhetspolitik. Enligt dessa mål 
skall man i syfte att främja jämställdheten 
mellan könen försöka undvika föreskrifter som 
onödigt inskränker kvinnliga arbetstagares ar-



bete. För att främja jämställdheten mellan 
könen har man därför under beredning en 
regeringsproposition som upphäver nämnda 
stadganden. 

Artikel 9 förutsätter att de fördragsslutande 
parterna ordnar och främjar avgiftsfri och 
individuell yrkesvägledningsservice för att sä
kerställa rätten till yrkesvägledning. 

Den avgiftsfria servicen enligt lagen om yr
kesvägledning är avsedd för alla som önskar 
sådan service. 

Syftet med artikel JO är att säkerställa rätten 
till yrkesutbildning. Yrkesutbildning skall ord
nas i samråd med arbetsgivar- och arbetstagar
organisationerna (punkt I). Lärlingssystem och 
andra arrangemang avsedda för utbildning av 
ungdomar för olika uppgifter skall tillhanda
hållas eller främjas (punkt 2). De fördragsslu
tande parterna skall vid behov ordna eller 
främja lämpliga utbildningsmöjligheter för 
vuxna samt särskilda möjligheter för omskol
ning av vuxna arbetstagare till följd av teknisk 
utveckling eller nya tendenser på arbetsmark
naden (punkt 3). Genom lämpliga åtgärder 
skall man tillse att de möjligheter som erbjuds 
utnyttjas till fullo (punkt 4). 

I lagen om arbetsavtal stadgas om arbetsgi
varens utbildningsskyldighet i det fall att ar
betstagare måste permitteras eller sägas upp på 
grund av produktionsmässiga eller ekonomiska 
grunder. Som ett alternativ till permittering 
och uppsägning skall man först utreda möjlig
heten att anordna utbildning för arbetstagarna. 
Med stöd av lagen om samarbete inom företag 
(725178) omfattas utbildningsfrågorna i ett 
företag, även som ett alternativ till reducering 
av arbetskraften, av samarbetsförfarandet. 

Enligt lagen om sysselsättningsfrämjande ut
bildning (31176) anordnas huvudsakligen för 
vuxna avsedd yrkesinriktad omskolning, fort
bildning och vidareutbildning vid yrkesläroan
stalter som är underkastade offentlig kontroll. 
Utbildning kan också ges som grundskolning 
åt personer som saknar yrke eller som inte har 
erhållit grundutbildning i yrke. Vid anordnan
det av sysselsättningsfrämjande utbildning 
skall avseende särskilt fästas på förändringar i 
näringslivets struktur och den tekniska utveck
lingen. 

[ arbetstidslagstiftningen i Finland ingår inga 
särskilda stadganden om att den tid som på 
framställning av arbetsgivaren används för 
kompletterande utbildning skall inbegripas i 
den normala arbetstiden. Deltagande i utbild-
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ning på uppmaning av arbetsgivaren l!ller i 
utbildning som har överenskommits i arbets-, 
funktionärs- och tjänstekollektivavtalen och i 
sådan lagfäst utbildning som ett yrke kräver 
jämställs med tid i arbete och räknas som 
arbetstid. 

Syftet med artikel I I är rätten till skydd för 
hälsan. De fördragsslutande parterna förbinder 
sig att antingen direkt eller i samverkan med 
offentliga eller privata organisationer vidta 
lämpliga förebyggande åtgärder för att t.ex. 
underröja orsakerna till ohälsa i så stor ut
sträckning som möjligt, tillhandahålla rad och 
upplysningar som främjar hälsan och före
bygga så långt som möjligt uppkomsten av 
epidemier, folksjukdomar och andra sjukdo
mar. 

I finsk lagstiftning syftar bl.a. följande 
författningar till att undanröja orsaker till 
sjukdom: hälsovårdslagen (469/65), livsme
delsförordningen (408/71 ), lagen om köttbe
siktning ( 160/60), förordningen om strålnings
skydd (328/57) samt lagen om förbud mot 
användande av blyvitt och blysulfat vid vissa 
målningsarbeten (101/29). 

Om hälsovårdsrådgivning och hälsofostran 
stadgas bl.a. i folkhälsolagen (66172), lagen 
om folkhälsoinstitutet (828/81 ), lagen om åt
gärder för inskränkande av tobaksrökning 
(693176), förordningen om avbrytande av ha
vandeskap (359170), steriliseringsförordningen 
(427/85), lagen om missbrukarvård (412/86) 
samt lagen om nykterhetsarbete (828/82). 

Om förebyggande av epidemier, folksjukdo
mar och andra sjukdomar stadgas bl.a. i lagen 
om smittsamma sjukdomar (583/86), folkhäl
solagen (66/72), läkemedelslagen (693176), 
alkohollagen (459168), tobakslagen (693/76), 
lagen om företagshälsovård (743178) och häl
sovårdslagen (469/65). 

I artikel I 2 finns bestämmelser om rätten till 
social trygghet. De fördragsslutande parterna 
förbinder sig att upprätta och upprätthålla ett 
system för social trygghet (punkt I). De förbin
der sig att halla sitt system för social trygghet 
på en tillfredsställande niva. som åtminstone är 
likvärdig med den som förutsätts i Internatio
nella arbetsorganisationens konvention (nr 
I 02) angaende minimistandard för social trygg
het (punkt 2) och att eftersträva att gradvis 
höja standarden på sitt ·system för social trygg
het (punkt 3). Med tanke på lika behandling av 
de fördragsslutande parternas medborgare 
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förbinder sig parterna bl.a. att ingå bilaterala 
och multilaterala överenskommelser (punkt 4). 

I Finland har ett system för social trygghet 
upprättats och det upprätthålls. Vår sociala 
trygghet grundar sig på lagstiftningen om sjuk
försäkring, socialvård och hälsovård. Det fin
ländska systemet för social trygghet utvecklas 
dessutom hela tiden. 

ILO:s konvention nr 102 från år 1952 angå
ende minimistandard för social trygghet omfat
tar de viktigaste grenarna av social trygghet. 
Finland har inte ratificerat denna konvention 
på grund av att den ar föråldrad. Standarden 
på vårt system för social trygghet kan sålunda 
inte direkt påvisas med hjälp av denna konven
tion. Däremot har Finland ratificerat ILO:s 
nyare och modernare konventioner nr 128 och 
130, vilka gäller invaliditets-, ålders- och efter
levandeförmåner (FördrS 83176) respektive 
medicinsk vård och dagpenning (FördrS 52/ 
74). 

I bilagan till stadgan konstateras att orden 
''och på de villkor som stadgas i dessa över
enskommelser", som förekommer i inled
ningen till punkt 4, skall innebära, i fråga om 
förmåner som utgår oberoende av erlagda 
försäkringsavgifter, bl.a. att en fördragsslutan
de part kan ställa krav på bosättning under viss 
tid innan parten beviljar annan fördragsslutan
de parts medborgare dessa förmåner. 

Finland har med beaktande av de principer 
som uttrycks i punkt 4 ingått överenskommel
ser om social trygghet med tlera medlemsstater 
i Europarådet. Avsikten är att även i fortsätt
ningen aktivt efterstrava ett så heltäckande nät 
som möjligt av överenskommelser om social 
trygghet. 

Enligt artikel 13 skall rätten till social och 
medicinsk hjälp tryggas. De fördragsslutande 
parterna förbinder sig att lämna tillräcklig 
hjälp och vid sjukdom den vård som sjuk
domstillståndet kräver till var och en som 
saknar tillräckliga medel (punkt I). Personer 
som åtnjuter dylik hjälp skall inte av denna 
anledning gå miste om sina politiska eller 
sociala rättigheter (punkt 2). Var och en skall 
beredas möjlighet till rådgivning och personlig 
hjälp genom antingen offentlig eller privat 
service (punkt 3). Dessa bestämmelser skall, i 
överensstämmelse med förpliktelserna enligt 
den europeiska konventionen om social och 
medicinsk hjälp, tillämpas lika på landets egna 
medborgare och sådana medborgare i andra 
fördragsslutande stater som lagligen uppehåller 

sig på de fördragsslutande parcernas territorier 
(punkt 4). l bilagan till stadgan bestäms att de 
fördragsslutande parter som inte är parter i 
konventionen kan ratificera den sociala stad
gan beträffande denna punkt under förutsätt· 
ning att de beviljar övriga fördragsslutande 
parters medborgare en behandling som över
ensstämmer med bestämmelserna i konventio
nen. 

Enligt socialvårdslagen (710/82) är den be
rättigad till utkomststöd som är i behov av 
stöd och inte kan få sin utkomst genom 
förvärvsarbete eller verksamhet som företagare 
eller genom andra inkomster eller tillgångar. 
Enligt socialvårdslagen är kommunen skyldig 
att utbetala utkomststöd till personer som vis
tas i kommunen, även till utlänningar som 
vistas i Finland. 

Skyldigheten att ordna medicinsk hjälp, dvs. 
skyldigheten att lämna vård, bestäms i Finland 
med stöd av folkhälsolagen (66172), lagen om 
specialiserad sjukvård ( 1062/89) och andra 
författningar om anordnande av hälsovård. 

Inom den kommunala hälsovården bestäms 
skyldigheten att anordna sådan vård som en 
persons sjukdomstillstånd kräver dels av hur 
brådskande vårdåtgärderna är och dels på 
basis av personens hemkommun. Enligt gällan
de stadganden skall den som är i behov av 
brådskande sjukvård alltid erhålla vård eller 
åtminstone hänvisas eller befordras till lämplig 
vård oberoende av sin hemort. 

Enligt folkhälsolagen åligger det kommuner
na att såsom till folkhälsoarbetet hörande skyl
digheter ordna första hjälpen inom kommu
nen. Enligt lagen om specialiserad sjukvård 
skall ett sjukvårdsdistrikt bereda sjukvård i 
brådskande fall även för andra än invånarna i 
kommunalförbundets medlemskommuner. En
ligt lagen om utövning av läkaryrket (562178) 
skall läkare som verkar i Finland lämna lä
karhjälp åt den som på grund av svår kropps
skada eller vid svårt sjukdomsfall är i trängan
de behov av sjukvård, oberoende av om den 
hjälpbehövande kan erlägga ersättning för gi
ven hjälp eller inte. 

Sjukvården för utlänningar som vistas i Fin
land har ordnats genom överenskommelser om 
social trygghet med de tlesta av Europarådets 
medlemsstater. Dessutom har Finland rati fice
rat den europeiska överenskommelsen om utgi
vande av sjukvård till personer vid tillfällig 
vistelse (FördrS 58186). 



Den i artikeln avsedda rätten till medicinsk 
hjälp gäller endast sådana fall där personen i 
fråga på grund av avsaknaden av medel inte 
erhåller den hjälp han behöver. Denna rätt 
gäller inte bara dem som är bosatta i Finland 
utan också de medborgare i Europarådets med
lemsstater som vistas här. 

Den kommunala hälsovården är skyldig att 
lämna vård i brådskande fall och första hjälp 
till denna grupp. Om någon inte kan betala 
avgifterna inom den kommunala hälsovården 
är han berättigad till utkomststöd. Beslut 0m 
att inte bevilja utkomststöd kan överklagas. 

Utkomststödet är inte beroende av boende. I 
sista hand kan också annan vård än första 
hjälp och vård i brådskande fall till utlän
ningar skötas på socialmyndigheternas bekost
nad. 

I artikel 14 förbinder sig de fördragsslutande 
parterna att främja och ordna social service 
(punkt l) och att uppmuntra enskilda individer 
samt frivilliga och andra organisationer att 
delta i upprättandet och upprätthållandet av 
sådan service (punkt 2). 

Om social service och om kommunernas 
skyldighet att ordna sådan service stadgas i 
socialvårdslagen. I punkt 2 i artikeln förutsätts 
att enskilda personer samt frivilliga och andra 
organisationer skall uppmuntras att upprätta 
och upprätthålla sådan service. I Finland kan 
även enskilda serviceproducenter ordna service 
inom socialvården. Enligt lagen om planering 
av och statsandel för social- och hälsovården 
(677 /82) kan kommunerna anskaffa denna ser
vice som s.k. köpt service. 

Syftet med artikel 15 är rätten till yrkesut
bildning, rehabilitering och social återanpass
ning för fysiskt eller psykiskt handikappade. 
De fördragsslutande parterna förbinder sig att 
vidta tillräckliga åtgärder för att bereda de 
handikappade möjligheter till rehabilitering 
och utbildning (punkt l ). För placeringen av 
handikappade i arbetslivet skall skyddade ar
betsplatser samt särskild arbetsförmedlingsser
vice upprättas och arbetsgivarna skall uppmun
tras att anställa handikappade (punkt 2). 

I vårt land anordnas skyddat arbete med 
stöd av lagen om invalidvård (907/47). Denna 
sysselsättningsmöjlighet gäller endast finska 
medborgare, om inte regeringen på basis av 
principen om ömsesidighet bestämmer att den 
också skall gälla utländska medborgare. Dess
utom anordnas arbete för i synnerhet utveck
lingsstörda med stöd av lagen angående speci-
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alomsorger om utvecklingsstörda (519177). l 
regel sköts sysselsättningsfrågor som gäller 
handikappade av arbetskraftsmyndigheterna. 

I den proposition med förslag till mental
vårdslag (reg.prop. 201/89 rd.) ;om är under 
behandling i riksdagen har det konstaterats att 
möjligheterna till stöd- och serviceboende i 
samband med medicinsk och social rehabilite
ring också skall finnas tillgängliga för sinnes
sjuka och personer med mentala störningar. 

I samband med budgeten för år 1991 läggs 
också regeringens proposition om revidering av 
lagstiftningen om rehabilitering fram i riks
dagen. Avsikten är att ta in en ~ehabiliterings
plikt i de viktigaste lagarna om social- och 
hälsovården, arbetsförvaltningen och försäk
ringssystemen för att arbetsfördelningen i de 
olika systemen skall bli klarare och de -rehabili
terades ställning bättre. Dessutom är det me
ningen att i lagarna inta ett stadgande om 
samarbete mellan organisationerna. -

Enligt artikel 16 skall familjens rätt till 
socialt, rättsligt och ekonomiskt skydd tryggas 
för att möjliggöra en fullödig utveckling av 
familjen, som är en av samhällets grundvalar. 
De fördragsslutande parterna förbinder sig att 
bevilja sociala förmåner och familjeförmåner 
samt skattelättnader och att främja byggandet 
av familjebostäder, att bevilja förmåner till 
unga familjer samt att använda sig av andra 
ändamålsenliga åtgärder. 

Allt sedan 1970-talet har småbarnsvården 
utgjort ett av de viktigaste utvecklingsområde
na inom finsk familjepolitik. Man tryggade då 
utvecklingsmöjligheterna för barndagvården 
genom att denna fick en egen lagstiftning 
(lagen 36173 och förordningen 239173 om 
barndagvård). Till systemet för småbarnsvår
den har fogats föräldrarnas rätt att för barn 
under 3 år välja antingen kommunal dagvårds
plats eller stöd för vård i hemmet. I sin helhet 
trädde denna lagstiftning i kraft vid ingången 
av år 1990. Enligt lagen om barndagvård skall 
kommunerna sörja för att av kommunen an
ordnad eller övervakad barndagvård står till 
buds i den omfattning och med sådana verk
samhetsformer som behovet därav inom kom
munen förutsätter. 

Förmåner i samband med småbarnsvården 
är också moderskapsunderstödet (lagen om 
moderskapsunderstöd 424/ 41) och mo
derskaps-, faderskaps- och föräldrapenningen 
(sjukförsäkringslagen 32/85). 
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Allmänna utgifter till följd av omsorgen om 
barn ersätts genom barnbidrag och skattelätt
nader. Dessa kompletteras av de barntillägg 
som förekommer inom socialförsäkringen. 

Det bostadspolitiska stöd som riktas till 
barnfamiljer utgör en väsentlig del av utjämn
ingen av familjekostnaderna. Det totala stödet 
för boende består av flera olika stödformer 
som beviljas av flera olika förvaltningsområ
den. Vid sidan av de egentliga bostadspolitiska 
åtgärderna påverkar också beskattningen ut
vecklandet av bostadsförhållandena. Enligt so
cialvårdslagen kan av särskild orsak ordnandet 
av bostad skötas som en form av socialvård. 

Artikel 17 tryggar rätten till socialt och 
ekonomiskt skydd för mödrar och barn genom 
vidtagande av alla lämpliga och erforderliga 
åtgärder, t.ex. upprättande och upprätthållan
de av lämpliga institutioner och serviceformer. 

Enligt barnskyddslagen (24/85) har barn rätt 
till en trygg och stimulerande uppväxtmiljö 
samt till en harmonisk och mångsidig utveck
ling. Barn har företrädesrätt till särskilt skydd. 
Målet är att barnet under alla förhållanden 
skall få en sådan vård som stadgas i lagen 
angående vårdnad om barn och umgängesrätt 
(361/83). Syftet med vårdnaden om barn är att 
trygga en balanserad utveckling och välfärd för 
barnet enligt dess individuella behov och 
önskemål. 

I lagen om tryggande av underhåll för barn 
(122/77) stadgas om de åtgärder som avser att 
trygga barns rätt till tillräckligt underhåll. 

Artikel 18 gäller rätten att förvärvsarbeta på 
en annan fördragsslutande parts territorium. 
De fördragsslutande parterna förbinder sig att 
tilllämpa gällande bestämmelser i liberal anda 
(punkt 1 ), förenkla existerande formaliteter 
och minska eller avskaffa avgifter som utländ
ska arbetstagare skall betala (punkt 2) samt att 
mjuka upp de bestämmelser som reglerar an
ställning av utländska arbetstagare (punkt 3). 
De fördragsslutande parterna förbinder sig att 
erkänna sina medborgares rätt att förvärvsar
beta inom en annan fördragsslutande parts 
territorium (punkt 4). 

Om utlänningars rätt att förvärvsarbeta 
stadgas i 14 och 15 §§ utlänningslagen (400/ 
83), vilka innehåller grunderna för beviljande 
och återkallande av arbetstillstånd, samt i 10 
till 13 § utlänningsförordningen (252/84). Gäl
lande stadganden ger myndigheterna spelrum 
att inom de gränser som anges i författningar
na handla på det sätt som varje enskilt fall 

kräver. Av särskilda skäl kan man dessutom 
avvika från de villkor och förfaringssätt som i 
författningarna anges som huvudr~gel. 

Vid beredningen av den nya urlänningslagen 
har man utgått från möjligheten till ett smidi
gare förfarande än tidigare och beaktandet av 
skälighetssynpunkter. 81.a. skall man mer än 
tidigare övergå från arbetstillstånd som gäller 
en viss arbetsgivare till arbetstillstånd per 
bransch och tillstånden skall beviljas för längre 
tid än förut. Också i fråga om tillämpningen 
av gällande stadganden har praxis blivit klart 
liberalare den senaste tiden. 

Enligt l § passlagen (62/86) har finska med
borgare rätt att resa ut ur landet. Enligt 9 § i 
lagen kan pass dock förvägras i vissa fall. Pass 
utfärdas över huvud taget inte för den som 
pass inte får utfärdas för med stöd av 34 § 1 
eller 2 mom. lagen om tryggande av underhåll 
för barn ( 122/77) eller för den som meddelats 
reseförbud enligt 7 kap. lO § utsökningslagen 
(37(95) eller enligt 2 kap. l § tvångsmedelsla
gen (450/87). Med stöd av 28 § utlänningsla
gen kan också en utlänning som vistas i landet 
förbjudas att lämna landet o.m synnerligen 
vägande skäl föreligger. 

Artikel 19 gäller rätten till skydd och bistånd 
för migrerande arbetstagare och deras familjer. 
Det förutsätts att de fördragsslutande parterna 
skall ordna eller låta ordna tillräcklig rådgiv
ning och tillräckligt bistånd för migrerande 
arbetstagare samt inom ramen för sin lagstift
ning vidta åtgärder för att förhindra vilsele
dande propaganda (punkt l ). Det förutsätts att 
parterna vidtar åtgärder för att underlätta 
migrerande arbetstagares och deras familjers 
avfärd, resa och mottagande och att de tillhan
dahåller erforderlig hälso- och sjukvård under 
resan (punkt 2). Samarbetet mellan social ser
vice i utvandringsländerna och invandringslän
derna skall främjas på lämpligt sätt (punkt 3). 
Det förutsätts att de fördragsslutande parterna 
förbinder sig att trygga lika behandling av 
migrerande arbetstagare och landets egna med
borgare i fråga om bl.a. löner, anställningsvill
kor. medlemskap i fackförbund och bostads
förhållanden (punkt ~). Det förutsätts att de 
säkerställer att migrerande arbetstagare inte 
behandlas mindre förmånligt än landets egna 
medborgare i fråga om skatter och, avgifter 
som hänför sig till arbetet (punkt 5). Aterföre
ningen av migrerande arbetstagares familjer 
skall underlättas (punkt 6). Enligt bilagan till 
stadgan avses med utländsk arbetstagares fa-



milj åtminstone dennes hustru och barn under 
21 år som arbetstagaren försörjer. :Vligrerande 
arbetstagare skall garanteras en lika förmånlig 
behandling som det egna landets medborgare 
vid rättsligt förfarande i samband med frågor 
som avses i denna artikel (punkt 7). Utländska 
arbemagare får inte utvisas, om de inte även
tyrar den nationella säkerheten eller förbryter 
sig mot allmän ordning eller moral (punkt 8). 
De fördragsslutande parterna skall inom i lag 
föreskrivna gränser tillåta att utländska arbets
tagare för ut en så stor del av sina arbetsför
tjänster eller besparingar som dessa själva 
önskar (punkt 9). Det skydd och det bistånd 
som anges i denna artikel skall i tillämpliga 
delar utsträckas till att omfatta även självstän
diga yrkesutövare (punkt 10). 

Rådgivning och bistånd till migrerande ar
betstagare ankommer på utlänningskuratorn 
samt arbetskraftsmyndigheterna och andra 
specialmyndigheter. 10 § regeringsformen tryg
gar finska medborgares rätt till ordets frihet. 
Förbud mot i artikeln avsedd propaganda skul
le förutsätta ett undantagsstadgande till nämn
da lagrum, vilket betyder att förbud mot pro
paganda inte är möjligt inom ramen för lag
stiftningen. Ordalydelsen i stadgan förutsätter 
därför inte att dylik propaganda förbjuds. 

Sådana situationer där större mängder män
niskor på en gång flyttar till eller från Finland 
uppkommer främst endast då flyktingar tas 
emot. Tillhandahållandet av hälsovårdsservice 
för utvandrare och invandrare under resan 
enligt punkt 2 i artikeln sker beträffande flyk
tinggrupper. 

Man har i enlighet med behovet försökt 
förbättra skyddet under utvandring och in
vandring. I detta syfte har Finland ingått 
överenskommelser om social trygghet med fle
ra stater samt inrättat socialattachetjänster i 
Stockholm, Köpenhamn och Oslo. 

Finsk arbetslagstiftning tillämpas också på 
invandrare. [ Finland bosatta utlänningars lön, 
arbete och arbetsförhållanden regleras alltså av 
samma bestämmelser som de finska medbor
garnas. Av revideringen av föreningslagen föl
jer att invandrares fackföreningsrättigheter 
motsvarar den standard som stadgan förutsät
ter. 

I praxis angående övervakningen av stadgan 
har man i fråga om invandrares boende fäst 
uppmärksamhet vid framför allt samhällsstöd
da hyres bostäder på sociala grunder. Den bo
stads politik som tillämpas i Finland förutsätter 

13 

att utlänningar behandlas på samma grunder 
som finska medborgare vid utdelningen av 
aravabostäder. l vårt land gäller inte heller 
så.dana i punkt 5 avsedda skatteregler som 
skulle behandla utlänningar på ett mindre 
förmånligt sätt än finska medborgare. 

Utlänningar behandlas i överensstämmelse 
med punkt 7 på samma sätt som finska med
borgare i fråga om rättsligt förfarande. De har 
också samma möjligheter som finska medbor
gare till avgiftsfri rättegång. På samma sätt 
som finska medborgare har utlänningar rätt att 
få hjälp av allmänt rättsbiträde i den kommun 
som är deras hemort. 

Efterlevnaden av bestämmelserna i punkt 8 i 
artikeln om utvisning av andra fördragsslutan
de staters medborgare som lagligen vistas på 
deras territorier medför inte heller problem 
med beaktande av de möjligheter lagstiftningen 
ger samt den praxis som tillämpats. Även de 
restriktioner som gäller utförsel av valuta över
ensstämmer numera med punkt 9. 

Lagstiftningen i Finland tryggar inte i till
räckligt hög grad de i artikeln angivna rättighe
terna för självständiga yrkesutövare. Detta gäl
ler främst det krav på obligatoriskt näringstill
stånd för utlänningar samt kravet på borgen 
eller annan säkerhet för tre års skatter och 
offentliga avgifter till staten och kommunen 
som ingår i 2 § lagen angående rättighet att 
idka näring (122/19). I fråga om enskilda 
näringar inskränks dessutom rätten att idka 
näring av ett flertal stadganden. 

Del llI 

Del III innehåller endast artikel 20, enligt 
vilken del I i stadgan skall betraktas som e-n 
förklaring av de syften som parterna söker 
uppnå. Artikel 20 fastställer också minimianta
let artiklar och punkter som en stat måste 
förbinda sig att följa. En stat skall i samband 
med ratificeringen eller godkännandet under
rätta Europarådets generalsekreterare om de 
artiklar och punkter som den har valt ut. En 
stat kan senare öka det antal artiklar och 
punkter som den är bunden av. 

Del IV 

Artikel 2 I innehåller en grundläggande be
stämmelse om de fördragsslutande parternas 
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skyldighet att till Europarådets generalsekrete
rare vart annat år insända rapporter om de 
bestämmelser i stadgan som de har godtagit. 
Ylinisterkommitten bestämmer formen för 
rappporterna. 

Artikel 22 innehåller bestämmelser om rap
porter om de artiklar eller punkter som en 
fördragsslutande part inte har godtagit. 

Artikel 23 förpliktar de fördragsslutande 
parterna att översända kopior av de rapporter 
som avses i artiklarna 21 och 22 till arbetsgi
var- och arbetstagarorganisationerna, vilka 
kan inkomma med kommentarer. 

Artiklarna 24 till 29 innehåller bestämmelser 
om granskningen av rapporterna i expertkom
mitten, underkommitten till den sociala kom
mitten på regeringsnivå, den rådgivande 
församlingen och ministerkommmitten. Leda
möterna i expertkommitten utses av minister
komitten för sex år i sänder från en lista över 
kandidater som uppställts av Europarådets 
medlemsstater. Internationella arbetsorganisa
tionen ILO deltar också, med rådgivande sta
tus, i överläggningarna i expertkommitten. Till 
underkommitten till den sociala kommitten på 
regeringsnivå hör en representant för varje stat 
som är part i stadgan. Arbetsgivar- och arbets
tagarorganisationer kan också skicka represen
tanter att delta som observatörer i underkom
mittemötena. Expertkommittens rapport och 
underkommittens sammanfattning översänds 
till ministerkommitten, som efter att ha hört 
den rådgivande församlingen och med två tred
jedels majoritet kan lämna nödvändiga rekom
mendationer till respektive part. 

Artikel 30 innehåller bestämmelser om möj
ligheterna för en stat som är part att avvika 
från förpliktelserna i stadgan under krig eller 
nationellt kristillstånd. Avvikelser skall inom 
rimlig tid meddelas Europarådets generalsekre
terare. 

Enligt artikel 31 kan de rättigheter som 
anförs i del I och Il inte inskränkas på annat 
sätt än genom lag, under förutsättning att 
begränsningarna är nödvändiga i ett demokra
tiskt samhälle som garanti för andras fri- och 
rättigheter eller som skydd för samhällsintres
set, den nationella säkerheten, folkhälsan eller 
moralen. 

Artikel 32 innehåller den vanliga bestämmel
sen enligt vilken stadgan inte hindrar de skyd
dade personerna från att erhålla en förmånli
gare behandling än den som anges i stadgan. 

Artikel 33 räknar upp de artiklar och 
punkter som anses bli effektivt verkställda i det 
fall bestämmelserna tillämpas genom avtal 
mellan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisa
tioner och arbetstagarorganisationer eller med 
stöd av lag på det stora flertalet berörda 
arbetstagare. 

Bestämmelserna i artikel 34 gäller stater som 
ansvarar för utrikespolitiken i sådana territo
rier som egentligen inte hör till staten i fråga. 

Artiklarna 35 till 37 innehåller de sedvanliga 
slutbestämmelserna om undertecknande. ratifi
kation, ikraftträdande, ändring och uppsäg
ning av stadgan. En uppsägning är möjlig först 
vid utgången av en period om fem år från den 
dag då stadgan trädde i kraft för parcen i 
fråga. En part kan även säga upp artiklar eller 
punkter i del Il i stadgan. Om antalet godtagna 
artiklar eller punkter inte underskrider det 
minimiantal som anges i artikel 20, fortsätter 
stadgan att gälla i fråga om övriga bestämmel
ser. 

Tilläggsprotokollet till socinla stadgan 

Del 1 

Del 1 räknar upp alla de rättigheter och 
principer som skyddas genom protokollet, på 
samma sätt som del 1 i stadgan. Denna del av 
protokollet är likaså progammatisk, parterna 
samtycker till att med alla lämpliga medel 
sträva efter att uppnå sådana förhållanden att 
de rättigheter och principer som räknas upp 
kan förverkligas på ett effektivt sätt. 

Del Il 

Enligt inledningen till del Il i tilläggsproto
kollet utfäster sig de fördragsslutande parterna 
att anse sig bundna av förpliktelserna i artik
larna i denna del. 

Enligt artikel 1 strävar de fördragsslutande 
parterna efter att med alla lämpliga medel. 
såväl nationella som internationella. ascadkom
ma förhållanden som gör det möjligt att pa ett 
effektivt sätt genomföra alla arbetstagares rätt 
till lika möjligheter och lika behandling i frå
gor som rör anställning och yrkesutövning 
utan diskriminering på grund av kön. 

1 syfte att genomföra jämställdhet i arbetsli
vet främjar de fördragsslutande parterna järn-



ställdhet bl.a. i fråga om tillträde till anställ
ning, skydd mot uppsägning, utbildning, reha
bilitering, anställningsvillkor och karriärut
veckling. Bestämmelser rörande skydd för 
kvinnor, i synnerhet bestämmelser om havan
deskap och barnsbörd, skall inte betraktas som 
diskriminering och artikeln utgör inte ett hin
der för vidtagande av speciella åtgärder som 
syftar till att jämställdhet faktiskt uppnås. 
Yrkesverksamheter som på grund av sin art 
kan anförtros endast åt personer av ettdera 
könet får uteslutas från tillämpninngensområ
det för denna artikel. 

I lagen om jämställdhet mellan kvinnor och 
män (609/86) ingår stadganden som motsvarar 
artikelns förbud mot diskriminering och skyl
digheten i artikeln att aktivt främja jämställd
heten. 

Jämställdhetslagen innehåller också stadgan
den som motsvarar skyldigheterna beträffande 
skydd för kvinnor och vidtagande av specialåt
gärder i syfte att uppnå verklig jämställdhet. 
Likaså ingår det i jämställdhetslagen ett stad
gande som motsvarar bestämmlsen om yrkes
verksamheter som kan anförtros endast åt 
personer av ettdera Rönet. 

Syftet med artikel 2 är att främja arbetsta
garnas rätt till information och samråd. Det 
förutsätts att de fördragsslutande parterna 
skall vidta åtgärder som möjliggör för arbets
tagare att erhålla information om det ekono
miska och finansiella läget i det arbetsgivande 
företaget. Man skall också försöka ge arbetsta
gare möjlighet att samråda om föreslagna be
slut som avsevärt skulle kunna inverka på 
arbetstagarnas intressen. De fördragsslutande 
parterna kan föreskriva att företag som har 
färre anställda än ett visst antal undantas från 
bestämmelserna om rätten till information och 
samråd. 

Enligt lagen om samarbete inom företag, 
som tillämpas på företag i vilka minst 30 
arbetstagare arbetar regelbundet, skall arbets
givaren för företrädare för personalen lägga 
fram företagets bokslut, en utredning om före
tagets ekonomiska ställning, personalplanen 
och lönestatistiken. Ett ärende som har verk
ningar på personalen kan avgöras först efter 
det act överenskommelse träffats eller den mi
nimitid som enligt lagen skall reserveras för 
förhandlingar har löpt ut. 

Artikel 3 avser att trygga arbetstagarnas rätt 
att delta i avgöranden om och förbättring av 
arbetsförhållanden och arbetsmiljö. Detta skall 
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eftersträvas genom vidtagande av atgärder som 
möjliggör för arbetstagare att bidra till beslut 
om arbetsförhallandena eller arbetsmiljö samt 
att påverka arbetshygien och arbetarskydd 
inom företaget, inrättandet av sociala och kul
turella tjänster och arrangemang inom före
taget och övervakningen av efterlevnaden av 
föreskrifter om alla dessa frågor. 

Enligt lagen (131173) och förordningen 
(954/73) om tillsynen över arbetarskyddet skall 
på arbetsställe utses en arbetarskyddsfullmäk
tig och två vice fullmäktige för att företräda 
arbetstagarna vid samarbete rörande arbe
tarskyddet samt en arbetarskyddskommission 
som är sammansatt av företrädare för arbetsgi
varen och arbetstagarna. 

Enligt 6 § lagen om samarbete inom företag 
hör till området för samarbetsförfarande frå
gor som gäller anordnande av arbetsplatskost
håll och barnavård, användning och planering 
av arbetsplatsen socialutrymmen, klubb- och 
semesterverksamhet, beviljande av understöd 
och gåvor till personalen samt fördelningen av 
personalbostäder. 

Artikel 4 gäller de äldres rätt till socialt 
skydd. I artikeln betonas aldringarnas egen 
insats för att ordna deras liv. De fördragsslu
tande parterna förbinder sig att skydda de 
äldres rätt att så länge som möjligt förbli 
fullvärdiga medlemmar av samhället. Det 
nämns särskilt att tillräckliga resurser och in
formation om tillgänglig service skall säkerstäl
las för åldringarna. Äldre som bor på institu
tioner skall säkerställas lämpligt stöd och möj
lighet att delta i beslut rörande levnadsförhål
landena på institutionen. 

Äldre personers utkomst tryggas genom soci
alförsäkringen och i sista hand genom ut
komststödet enligt socialvårdslagen (710/82). 
Enligt socialvårdslagen skall kommunerna om
besörja att information tillhandahålls beträf
fande socialvården och det övriga socialskyd
det. 

Enligt socialvårdslagen skall socialvården i 
första hand lämnas i form av verksamhet som 
möjliggör självständigt boende och som skapar 
ekonomiska och andra förutsättningar att pa 
egen hand klara de dagliga funktionerna. 

I socialvårds förordningen (697 /83) stadgas 
om anstaltsvårdens inneha!!. Vid anstaltsvård 
skall ges sådan behövlig rehabilitering, vård 
och omsorg som är nödvändig med tanke på 
klientens ålder och tillstånd. Klientens livsmiljö 
skall dessutom så vitt möjligt ordnas så att den 
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är trygg, hemlik och stimulerande samt tillika 
möjliggör ett privatliv och främjar klientens 
rehabilitering, initiativkraft och handlingsför
måga. 

Enligt socialvårdsförordningen skall klinter
na ges möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt 
delta i och påverka planeringen och genomfö
randet av socialvården. 

Del III 

Del m innehåller endast artikel 5, som 
motsvarar artikel 20 i stadgan. En stat som är 
part kan av artiklarna i del lI i tilläggsproto
kollet välja ut en eller flera som den i samband 
med ratifikationen förbinder sig att följa. 

Del IV 

Vid anslutningen till protokollet förbinder 
sig respektive stat att i samband med den 
rapport som avses i artikel 21 i stadgan också 
rapportera om tillämpningen av bestämmelser
na i del ll i tilläggsprotokollet. 

Del V 

Enligt artikel 7 kan bestämmelserna i artik
larna I till 4 i protokollet verkställas genom 
åtgärder som den stat som är part finner 
lämpliga. För effektivt verkställande av artik· 
larna 2 och 3 räcker det att bestämmelserna 
tillämpas på det stora flertalet av de arbetsta
gare som berörs. 

Enligt artikel 8 inverkar bestämmelserna i 
protokollet inte på bestämmelserna i stadgan. 
Artiklarna 22 till 32 i stadgan skall i tillämpliga 
delar även tillämpas på protokollet. 

Artikel 9 innehåller bestämmelser som mot
svarar bestämmelserna i artikel 34 i stadgan. 

Artiklarna JO till 11 innehåller slutbestäm
melserna om undertecknande, ratifikation, 
godkännande, ikraftträdande och uppsägning 
av protokollet. 

I artikel i 2 räknas de omständigheter upp 
beträffande vilka stadgans depositarie skall 
notifiera de stater som är parter och Interna
tionella arbetsorganisationens generalsekretera
re. 

2. Ikraftträdande 

Sociala stadgan träder i kraft för Finlands 
del den trettionde dagen efter den dag då 
godkännandeinstrumentet deponeras. Tilläggs
protokollet har ännu inte trätt i kraft interna
tionellt. Avsikten är att Finland skall ratificera 
stadgan och dess tilläggsprotokoll samtidigt. 

Avsikten är att det lagförslag som ingår i 
propositionen skall träda i kraft vid samma 
tidpunkt som stadgan. 

3. Behovet av riksdagens sam
tycke 

Såsom ovan har konstaterats i samband med 
redogörelsen om stadgans och dess tilläggs
protokolls förhållande till finsk lagstiftning, 
har Finland för avsikt att avge en förklaring 
enligt artikel 20 i del I lI i stadgan, enligt vilken 
Finland förbinder sig att följa de bestämmelser 
som överensstämmer med lagstiftningen i Fin
land. Detta betyder att de delar i stadgan och 
dess tilläggsprotokoll som förpliktar Finland 
inte strider mot finsk lagstiftning. 

Enligt 13 § I mom. självstyrelselagen för 
Åland hör b I .a socialvården, hälsovården, en 
del av arbetsrätten och en del av näringsrätten 
till Ålands landstings lagstiftningsbehörighet. 
Detta betyder att många av de områden som 
stadgan och dess tilläggsprotokoll gäller omfat
tas av landstingets lagstiftningsbehörighet. Be
stämmelserna i stadgan och tilläggsprotokollet 
s.tår inte i strid med självstyrelselagen för 
Aland eller landskapslagstiftningen. Eftersom 
stadgan och tilläggsprotokollet behandlar frå
gor, som hör till Al ands landstings lagstift
ningsbehörighet, bör dock stadgan och tilläggs
protokollet till dessa delar anses höra till områ
det för lagstiftningen. 

Med stöd av vad som anförts ovan och 
enlighet med 33 § regeringsformen föreslås 

att Riksdagen godkänner de bestäm
melser som kräver Riksdagens sam
tycke i den i Turin den 18 oktober 1961 
upprättade Europeiska sociala stadgan 
samt i rilläggsprotokollet till den. 



Eftersom stadgan och dess tilläggsprotokoll 
innehåller bestämmelser som hör till området 

17 

för lagstiftningen, föreläggs Riksdagen samti
digt följande lagförslag: 

Lag 
om godkännande av vissa bestämmelser i Europeiska sociala stadgan och dess tilläggsprotokoll 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l § 
Bestämmelserna i den i Turin den 18 oktober 

1961 upprättade Europeiska sociala stadgan 
och i dess tilläggsprotokoll är, för så vitt de 
hör till området för lagstiftningen, i kraft så 
som därom har avtalats. 

Helsingfors den november 1990 

2 § 
Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som 

fastställs genom förordning. 

Republikens President 

Utrikesminister 

3 301342V 
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Europeiska sociala 

STADGAN 

Undertecknade regeringar, som är medlem
mar av Europarådet, och 

som beaktar att Eu.roparådets syfte är att 
skapa en fastare enhet mellan medlemsstaterna 
för att skydda och förverkliga de ideal och 
principer som utgör deras gemensamma arv 
och underlätta deras ekonomiska och sociala 
framåtskridande, särskilt genom värnande och 
utvecklande av de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna, 

som beaktar att Europarådets medlemsstater 
enligt den europeiska konventionen om skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de grund
läggande friheterna, undertecknad i Rom den 4 
november 1950, och enligt tilläggsprotokollet 
till densamma, undertecknat i Paris den 20 
mars 1952, har kommit överens om att tillför
säkra sina befolkningar de medborgerliga och 
politiska fri- och rättigheter som anges i kon
ventionen och dess tilläggsprotokoll, 

som anser att alla människor bör tillförsäk
ras sociala rättigheter utan åtskillnad i fråga 
om ras, hudfärg, kön, religion, politisk åskåd
ning, nationell härstamning eller socialt ur
sprung, 

som är beslutna att samfällt och på allt sätt 
genom för ändamålet inrättade institutioner 
och med alla tjänliga medel, söka höja lev
nadsstandarden och förbättra de sociala för
hållandena i medlemsstaterna, såväl i städerna 
som på landsbygden, 

har kommit överens om följande: 

Del I 
De fördragsslutande parterna erkänner att 

målet för den politik som de både nationellt 
och internationellt med alla lämpliga medel vill 
fullfölja skall vara att uppnå sådana förhållan
den att följande rättsgrundsatser och principer 
effektivt kan förverkligas: 

1. Var och en skall ha möjlighet att förtjäna 
sitt uppehälle i ett fritt valt yrke. 

2. Alla arbetstagare har rätt till skäliga 
anställningsvillkor. 

CHARTE 

sociale europeenne 

Les gouvernements signataires, membres du 
Conseil de l'Europe, 

Considerant que le but du Conseil de l'Euro
pe est de realiser une union plus etroite entre 
ses membres afin de sauvegarder et de promou
voir les ideaux et les principes qui sont leur 
patrimoine commun et de favoriser leur prog
res economique et social, notamment par la 
defense et le developpement des droits de 
l'homme et des libertes fondamentales; 

Considerant qu'aux termes de la Convention 
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des 
libertes fondamentales, signee å Rome le 4 
novembre 1954, et du Protocole additionnel å 
celle-ci, signe å Paris le 20 mars 1952, les Etats 
membres du Conseil de l'Europe sont convenus 
d'assurer å leurs populations les droits civils et 
politiques et les libertes specifies dans ces 
instruments; 

Considerant que la jouissance des droits 
sociaux doit etre assuree sans discrimination 
fondee sur la race, la couleur, le sexe, la 
religion, !'opinion politique, l'ascendance nati
onale ou l'origine sociale; 

Resolus å faire en commun tous efforts en 
vue d'ameliorer le niveau de vie et de promou
voir le bien-etre de toutes les categories de leurs 
populations, tant rurales qu'urbaines, au mo
yen d'institutions et de realisations approp
riees, 

sont convenus de ce qui suit: 

Partie I 
Les Parties Contractantes reconnaissent 

comme objectif d'une politique qu'Elles pour
suivront par tous les moyens utiles. sur les 
plans national et international, la realisation de 
conditions propres å assurer l'exercice effectif 
des droits et principes suivants; 

l. Toute personne doit avoir la possibilite de 
gagner sa vie par un travail librement entrepris. 

2. Tous les travailleurs Ont droit a des 
conditions de travail equitables. 



3. Alla arbetstagare har rätt till trygga och 
sunda arbetsförhållanden. 

.+. Alla arbetstagare har rätt till en skälig 
lön, som är tillräcklig för att bereda dem och 
deras familjer en godtagbar levnadsstandard. 

5. Alla arbetstagare och arbetsgivare har rätt 
att fritt organisera sig i nationella och interna
tionella sammanslutningar för att tillvarata 
sina ekonomiska och sociala intressen. 

6. Alla arbetstagare och arbetsgivare har rätt 
att förhandla kollektivt. 

7. Barn och ungdom har rätt till särskilt 
skydd mot de fysiska och moraliska risker som 
de är utsatta för. 

8. Kvinnliga arbetstagare har rätt till särskilt 
skydd vid havandeskap och barnbörd, och 
särskilt skydd skall över huvud taget beredas 
kvinnliga arbetstagare, allt efter behov. 

9. Var och en har rätt till ändamålsenlig 
yrkesvägledning i syfte att hjälpa honom att 
väga ett yrke som kan anses lämpligt med 
hänsyn till hans personliga anlag och intressen. 

IO. Var och en har rätt till ändamålsenlig 
yrkesutbildning. 

11. Var och en har rätt att komma i åtnju
tande av alla åtgärder som kan bidra till att ge 
honom bästa möjliga hälsa. 

12. Alla arbetstagare och alla som en arbets
tagare försörjer har rätt till social trygghet. 

13. Var och en som saknar tillräckliga resur
ser har rätt till social och medicinsk hjälp. 

14. Var och en har rätt att anlita socialservi
ce. 

15. Handikappade har rätt till yrkes utbild
ning, rehabilitering och återanpassning, oavsett 
handikappets ursprung och art. 

16. Familjen, som utgör en av samhällets 
grundvalar, skall skyddas i socialt, rättsligt och 
ekonomiskt hänseende i syfte att garantera den 
en fullödig utveckling. 

17. Mödrar och barn har, oavsett civilstånd 
och familjeförhållanden, rätt till lämplige soci
alt och ekonomiskt skydd. 

18. De fördragslutande parternas medborga
re har rätt att förvärvsarbeta på en annan 
fördragsslucande parts territorium på samma 
villkor som denna parts egna medborgare, 
förutsatt att denna rätt inte begränsas av tving
ande ekonomiska eller sociala omständigheter. 
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3. Tous les travailleurs om droit å la securite 
et å l'hygiene dans le travail. 

4. Tous les travailleurs ont droit å une 
remuneration equitable leur assuram, ainsi 
qu'å leurs familles, un niveau de vie sacisfai
sam. 

5. Tous les travailleurs et employeurs ont le 
droit de s'associer librement au sein d'organi
sacions nationales ou internationales pour la 
protection de leur imerets economiques et soci
aux. 

6. Tous les travailleurs et employeurs ont le 
droic de negocier collectivement. 

7. Les enfants ec les adolescems ont droic å 
une protection speciale contre les dangers phy
siques et moraux auxquels ils sont exposes. 

8. Les travailleuses, en cas de maternite, ec 
les autres travailleuses, dans des cas approp
ries, ont droit å une protection speciale dans 
leur travail. 

9. Toute personne a droit å des moyens 
appropries d'orientation professionnelle, en 
vue de l'aider å choisir une profession confor
mement å ses aptitudes personnelles et å ses 
interets. 

10. Toute personne a droit å des moyens 
appropries de formation professionnelle. 

11. Toute personne a le droit de beneficier 
de toutes les mesures lui permettant de jouir du 
meilleur etat de sante qu'elle puisse atteindre. 

12. Tous les travailleurs et leurs ayams droit 
ont droit å la securite sociale. 

13. Toute personne demunie de ressources 
suffisantes a droit å I' assistance sociale et 
medicale. 

14. Toute personne a le droit de beneficier 
de services sociaux qualifies. 

l 5. Toute personne invalide a droit å la 
formation professionnelle et å la readaptation 
professionnelle et sociale, quelles que soient 
l'origine et la nature de son invalidite. 

16. La famille, en tant que cellule fondamen
tale de la societe, a droit å une procection 
sociale, juridique et economique appropriee 
pour assurer son plein developpement. 

17. La mere et l'enfant, independamment de 
la situation matrimoniale et des rapports fami
liaux, ont droit å une protection sociale et 
economique appropriee. 

18. Les ressortissants de l'une des Parties 
Contractantes ont le droit d'exercer sur le 
cerritoire d'une autre Partie coute accivite luc
racive sur un pied d'egalite avec les nationaux 
de cette derniere, sous reserve des rescrictions 
fondees sur des raisons serieuses de caractere 
economique ou social. 
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19. Migrerande arbetstagare som är en 
fördragsslutande parts medborgare samt deras 
familjer har rätt till skydd bistånd på en annan 
fördragsslutande parts territorium. 

Del Il 
De fördragsslutande parterna utfäster sig att 

i enlighet med bestämmelserna i del III anse sig 
bundna av förpliktelserna i följande artiklar 
och punkter: 

Artikel l 

Rätten till arbete 

I syfte att säkerställa ett effketivt utövande 
av rätten till arbete utfäster sig de fördragsslu
tande parterna: 

l. att betratka det som en av sina viktigaste 
målsättningar och förpliktelser att uppnå och 
bibehålla en så hög och jämn sysselsättnings
nivå som möjligt samt att eftersträva full 
sysselsättning, 

2. att effektivt skydda arbetstagarens rätt att 
förtjäna sitt uppehälle i ett fritt valt yrke, 

3. att tillhandahålla avgiftsfri arbetsförmed
ling för alla arbetstagare, 

4. att tillhandahålla eller främja lämplig 
yrkesvägledning, yrkesutbildning och rehabili
tering. 

Artikel 2 

Rätten till skäliga anställningsvi/lkor 

I syfte att säkerställa ett effektivt utövande 
av rätten till skäliga anställningsvillkor utfäster 
sig de fördragsslutande parterna: 

l. att tillse att det fastställs en skälig arbets
tid per dag och vecka och att arbetsveckan 
förkortas efterhand som produktionsökning 
och andra omständigheter av betydelse det 
medger, 

2. att tillse att lön utgår för allmänna helg
dagar, 

3. att tillse att en betald semester om minst 
två veckor om året erhålls, 

4. att tillse att arbetstagare i vissa angivna 
riskfyllda eller hälsofarliga yrken beviljas be
tald tilläggssemester eller förkortad arbetstid, 

5. att tillse att veckovila erhålls och au 
denna om möjligt sammanfaller med den 
veckodag som av tradition eller sedvänja är 
erkänd som vilodag i vederbörande land eller 
region. 

19. Les travailleurs migrants ressortissants 
de l'une des Parties Contractantes et leurs 
familles ont droit a la protection et a l'assistan
ce sur le territoire de toute autre Partie Con
tractance. 

Partie Il 
Les Parties Contractantes s'engagent a se 

considerer comme liees, ainsi que prevu a la 
partie III, par les obligations resultant des 
articles et des paragraphes ci-apres. 

Article 1•r 

Droit au travail 

·en vue d'assurer l'exercice effectif du droit 
au travail, les Parties Contractantes s 'enga
gent: 

l. a reconnaitre comme l'un de leurs princi
paux objectifs et responsabilites la realisation 
et le maintien du niveau le plus eleve et le plus 
stable possible de l'emploi en vue de la realisa
tion du plein emploi; 

2. å proteger de fa~on efficace le droit pour 
le travailleur de gagner sa vie par un travail 
librement entrepris; 

3. å etablir ou å maintenir des services 
gratuits de l'emploi pour tous les travailleurs; 

4. å assurer ou å favoriser une orientation, 
une formation et une readaptation profession
nelles appropriees. 

Article 2 

Droit a des conditions de travail equitables 

En vue d'assurer i'exercice effectif du droit å 
des conditions de travail equitables, les Parties 
Concractantes s'engagenc: 

l. å fi.xer une duree raisonnable au travail 
journalier et hebdomadaire, la semaine de 
travail devant etre progressivement reduite 
pour autant que l'augmentation de la producti
vite et les autres facteurs entrant en jeu le 
permettent; 

2. å prevoir des jours feries payes; 

3. å assurer i'octroi d'un conge paye annuel 
de deux semaines au minimum; 

4. å assurer aux travailleurs employes a des 
occupations dangereuses ou insalubres determi
nees soit une reduction de la duree du travail, 
soit des conges payes supplemencaires; 

5. å assurer un repos hebdomadaire qui 
co-incide autant que possible avec le jour de la 
semaine reconnu comme jour de repos par la 
tradition ou les usages du pays ou de la region. 



Artikel 3 

Rätten till trygga och sunda 
arbets/ örhdllanden 

I syfte att säkerställa att effektivt utövande 
av rätten till trygga och sunda arbetsförhållan
den utfäster sig de fördragsslutande parterna: 

1. att utfärda säkerhets- och hälsoföreskrif
ter, 

2. att tillse att dessa föreskrifter efterlevs, 

3. att vid behov samråda med arbetsgivarnas 
och arbetstagarnas organisationer beträffande 
åtgärder avsedda att förbättra arbetarskydd 
och arbetshygien. 

Artikel 4 

Rätten till skälig lön 

I syfte att säkerställa ett effektivt utövande 
av den enskilde rätten till skälig lön utfäster sig 
de fördragsslutande parterna: 

1. att erkänna arbetstagarnas rätt till en lön 
som är tillräcklig för att bereda dem och deras 
familjer en godtagbar levnadsstandard, 

2. att, med undantag endast för särkilda fall, 
erkänna arbetstagarnas rätt till förhöjd lön vid 
övertidsarbete, 

3. att erkänna att män och kvinnor har rätt 
till lika lön för arbete av lika värde, 

4. att erkänna alla arbetstagares rätt till 
skälig uppsägningstid då en anställning upp
hör, 

5. att tillåta avdrag på lönen endast på de 
villkor och i den omfattning som stadgas i 
nationella lagar och bestämmelser eller som 
fastställs genom kollektivavtal eller skiljedom. 

Dessa rättigheter skall säkerställas genom 
fritt ingångna kollektivavtal, genom författ
ningsmässigt reglerad lönesättning eller på an
nat med hänsyn till nationella förhållanden 
lämpligt sätt. 

Artikel 5 

Rätten att organisera sig 

För att säkerställa eller främja arbetstagar
nas och arbetsgivarnas frihet att bilda och 
tillhöra lokala, nationella eller internationella 
sammanslutningar i syfte att tillvarata sina 

Article 3 

Droit a la securite er a l'hygiene dans le 
trava il 
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En vue d'assurer l'exercice effectif du droit a 
la securite et a l'hygiene dans le travail, les 
Parties Contractantes s'engagent: 

1. å edicter des reglements de securite et 
d'hygiene; 

2. å edicter des mesures de contröle de 
l'application de ces reglements; 

3. å consulter, lorsqu'il y a lieu, les organisa
tions d' employeurs et de travailleurs sur les 
mesures tendant å ameliorer la securite et 
l'hygiene du travail. 

Article 4 

Droit a une remuneration equitable 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit å 
une remuneration equitable, les Parties Con
tractantes s' engagent: 

l. å reconnaitre le droit des travailleurs å 
une remuneration suffisante pour leur assurer, 
ainsi qu'å leurs familles, un niveau de vie 
decent; 

2. å reconnaitre le droit des travailleurs a un 
taux de remuneration majore pour les heures 
de travail supplementaires, exception faite de 
certains cas particuliers; 

3. å reconnaitre le droit des travailleurs 
masculins et feminins å une remuneration egale 
pour un travail de valeur egale; 

4. a reconnaie le droit de tous les travailleurs 
å un delai de preavis raisonnable dans le cas de 
cessation de l'emploi; 

5. å n'autoriser des retenues su~ les salaires 
que dans les conditions et limites prescrites par 
la legislation ou la reglementation nationale ou 
fixees par des conventions collectives ou des 
sentences arbitrales. 

L'exercice de ces droits doit etre assure soit 
par voie de conventions colleccives librement 
conclues, soit par des methodes legales de 
fixation des salaires, soit de toute autre manie
re appropriee aux conditions nationales. 

Article 5 

Droit syndical 

En vue de garantir ou de promouvoir la 
liberte pour les travailleurs et les employeurs de 
constituer des organisations locales, nacionales 
ou internationales, pour la protection de leurs 
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ekonomiska och sociala intressen utfäster sig 
de fördragsslucande parterna att varken utfor
ma eller tillämpa den nationella lagstiftningen 
på sådant sätt att denna frihet kränks. I vilken 
omfattning garantierna i denna artikel skall 
vara tillämpliga på personer tillhörande polis
väsendet skall bestämmas i nationell lagstift
ning. Den princip enligt vilken dessa garantier 
skall tillämpas på medlemmar av försvarsmak
ten skall likaså bestämmas i nationell lagstift
ning, liksom även i. vilken omfattning de skall 
vara tillämpliga på personer tillhörande denna 
kategori. 

Artikel 6 

Rätten att förhandla kollektivt 

I syfte att säkerställa ett effektivt utövande 
av rätten att förhandla kollektivt utfäster sig 
de fördragsslutande parterna: 

1. att främja gemensamma överläggningar 
mellan arbetstagare och arbetsgivare, 

2. att, då det behövs och är lämpligt, främja 
ett förfarande för frivilliga förhandlingar mel
lan å ena sidan arbetsgivarna eller deras orga
nisationer och å andra sidan arbetstagarnas 
organisationer i syfte att uppnå en reglering av 
anställningsvillkoren genom kollektivavtal, 

3. att främja införandet och utnyttjandet av 
ett lämpligt förfarande för förlikning och fri
villig skiljedom i arbetsvister, 

samt erkänner: 
4. arbetstagarnas och arbetsgivarnas rätt att 

tillgripa kollektiva åtgärder, inbegripet strejk, i 
händelse av intressekonflikter, förutsatt att 
inte annat följer av förpliktelser enligt gällande 
kollektivavtal. 

Artikel 7 

Rätten till skydd för barn och ungdom 

I syfte att säkerställa ett effektivt utövande 
av rätten till skydd för barn och ungdom 
utfäster sig de fördragsslutande parterna: 

1. att fastställa minimiåldern för anställning 
till 15 år, dock med undantag för vissa särskilt 
angivna lättare arbeten utan menlig inverkan 
på barnens hälsa, moral eller utbildning, 

incerecs economiques er sociaux er d' adherer il 
ces organisations, les Parties Contractances 
s'engagent å ce que la legislation nationale ne 
porte pas atteinte, ni ne soit appliquee de 
maniere å porter atteinte å cette liberte. La 
mesure dans laquelle les garanties prevues au 
present article s'appliqueront å la police sera 
determinee par la legislation ou la reglementa
tion nationale. Le principe de l'application de 
ces garanties aux membres des forces armees et 
la mesure dans laquelle elles s'appliqueraienc å 
cette categorie de personnes sont egalemenc 
determines par la legislation ou la reglemenca
tion nationale. 

Article 6 

Droit de negociation collective 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit 
de negociation collective, les Parties Contrac
tantes s'engagent: 

1. å favoriser la consultation paritaire entre 
travailleurs et employeurs; 

2. å promouvoir, lorsque cela est necessaire 
et utile, !'institution de procedures de negoci
ation volontaire entre les employeurs ou les 
organisations d'employeurs, d'une part, et les 
organisations de travailleurs, d'autre part, en 
vue de regler les conditions d'emploi par des 
convemions collectives; 

3. å favoriser !'institution et l'utilisation de 
procedures appropriees de conciliation et 
d'arbitrage volontaire pour le reglement des 
conflits du travail; 

et reconnaissent: 
4. le droit des travailleurs et des employeurs 

å des actions collectives en cas de contlits 
d'interet, y compris le droit de greve, sous 
reserve des obligations qui pourraient resulter 
des conventions collectives en vigueur. 

Article 7 

Droit des en/ ants et des ado/escents a la 
protection 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit 
des enfants et des adolescencs il la protection, 
les Parties Contractantes s'engagenc; 

l. å fixer å 15 ans l'age minimum d'admis
sion å l'emploi, des derogations etant toutefois 
admises pour les enfants employes å des tra
vaux legers determines qui ne risquent pas de 
porter atteinte å leur sante, å leur moralite ou a 
leur education; 



2. att fastställa en högre minimiålder för 
anställning i vissa särskilt angivna arbeten som 
anses riskfyllda eller hälsofarliga, 

3. att föreskriva att läropliktiga personer 
inte får anställas i arbete som hindrar dem att i 
full utsträkning tillgodogöra sig undervis
ningen, 

4. att tillse att arbetstiden för personer under 
16 år begränsas med hänsyn till deras utveck
ling och särskilt med beaktande av deras behov 
av yrkesutbildning, 

5. att erkänna unga arbetstagares och lär
lingars rätt till skälig lön eller annan lämplig 
gottgörelse, 

6. att tillse att den tid som unga personer på 
normal arbetstid och med arbetsgivarens med
givande använder till yrkesutbildning räknas 
som en del av arbetsdagen, 

7. att tillse att arbetstagare under 18 år 
kommer i åtnjutande av minst tre veckors 
betald semester om året, 

8. att förbjuda att personer under 18 år 
utför nattarbete, med undantag endast för 
vissa yrken som anges i nationella lagar och 
föreskrifter, 

9. att föreskriva regelbunden läkarkontroll 
för personer under 18 år som är sysselsatta i 
vissa arbeten som anges i nationella lagar och 
föreskrifter, 

10. att sörja för särskilt skydd för barn och 
ungdom mot de fysiska och moraliska risker 
som de är utsatta för, i synnerhet mot risker 
som direkt eller indirekt härrör från deras 
arbete. 

Artikel 8 

Rätten till skydd för kvinnliga arbetstagare 

I syfte att säkerställa ett effektivt utövande 
av rätten till skydd för kvinnliga arbetstagare 
utfäster sig de fördragsslutande parterna: 

I. att bereda kvinnor en ledighet om sam
manlagt minst 12 veckor före och efter barns
börd i form av antingen ledighet med lön, 
lämpliga socialförsäkrings förmåner eller 
förmåner som betalas med allmänna medel, 

2. att anse det olagligt, om en arbetsgivare 
säger upp en kvinnlig arbetstagare under hen
nes moderskapsledighet eller vid en sådan tid
punkt att uppsägningstiden löper ut under 
sådan frånvaro, 
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2. a fixer un age minimum plus eleve 
d'admission a l'emploi pour certaines occupati
ons determinees considerees comme dangereu
ses ou insalubres; 

3. a interdire que les enfants encore soumis a 
l'instruction obligatoire soient employes a des 
travaux qui les privent du plein benefice de 
cette instruction; 

4. a limiter la duree du travail des travail
leurs de moins de 16 ans pour qu'elle corres
ponde aux exigences de leur developpement et, 
plus particulierement, aux besoins de leur for
mation professionnelle; 

5. a reconnaitre le droit des jeunes travail
leurs et apprentis å une remuneration equitable 
ou å une allocation appropriee; 

6. å prevoir que les heures que les adoles
cents consacrent å la formation professionnelle 
pendant la duree normale du travail avec le 
consentement de l'employeur seront conside
rees comme comprises dans la journee de 
travail; 

7. å fixer å trois semaines au minimum la 
duree des conges payes annuels des travaitleurs 
de moins de 18 ans; · 

8. a interdire l'emploi des travailleurs de 
moins de 18 ans å des travaux de nuit, excep
tion faite pour certains emplois determines par 
la legislation ou la reglementation nationale; 

9. a prevoir que les travailleurs de moins de 
18 ans occupes dans certains emplois determi
nes par la legislation ou la reglementation 
nationale doivent etre soumis a un contröle 
medical regulier; 

10. å assurer une protection speciale contre 
les dangers physiques et moraux auxquels les 
enfants et les adolescents sont exposes, et 
notamment contre ceux qui resultent d'une 
fa<;:on directe ou indirecte de leur travail. 

Article 8 

Droit des travail/euses a la protection 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit 
des travailleuses å la protection, les Parties 
Contractantes s'engagent: 

I. a assurer aux femmes, avant et apres 
l'accouchement, un repos d'une duree totale de 
12 semaines au minimum, soit par un conge 
paye, soit par des prestations appropriees de 
securite sociale ou par des fonds publics; 

2. å considerer comme illegal pour un emp
loyeur de signifier son licenciement a une 
femme durant l'absence en conge de maternite 
ou a une date telle que le delai de preavis 
expire pendant cette absence; 
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3. att tillförsäkra mödrar som ammar sina 
barn tillräcklig ledighet för detta ändamål, 

.+. a) att reglera kvinnors nattarbete i indust
riell verksamhet, 

b) att förbjuda att kvinnor används i gruvar
bete under jord och, där så är påkallat, i varje 
annat arbete som med hänsyn till sin farliga. 
ohälsosamma eller ansträngande beskaffenhet 
är olämpligt för kvinnlig arbetskraft. 

Artikel 9 

Rätten till yrkesvägledning 

I syfte att säkerställa ett effektivt utövande 
av rätten till yrkesvägledning utfäster sig de 
fördragsslutande parterna att, då det behövs, 
upprätta eller främja service i syfte att bistå 
alla och envar, inbegripet handikappade, vid 
lösandet av problem i samband med yrkesval 
och yrkeskarriär, med beaktande av vederbö
randes individuella egenskaper i relation till de 
möjligheter arbetsmarknaden erbjuder. Denna 
service skall konstnadsfritt tillhandahållas så
väl ungdomar, inbegripet skolbarn, som vux
na. 

Artikel 10 

Rätten till yrkesutbildning 

! syfte att säkerställa ett effketivt utövande 
av rätten till yrkesutbildning utfäster sig de 
fördragsslutande parterna: 

1. att vid behov tillhandahålla eller främja 
teknisk yrkesutbildning för alla, inbegripet 
handikappade, i samråd med arbetsgivarnas 
och arbetstagarnas organisationer, samt att 
erbjuda tillträde till högre teknisk utbildning 
och universitetsutbildning uteslutande på 
grundval av individens lämplighet, 

2. att tillhandahålla eller främja ett lärlings
system och andra arrangemang för utbildning 
av pojkar och tlickor i olika yrken, 

3. att vid behov tillhandahålla eller främja 

a) lämpliga och lätt tillgängliga utbildnings
möjligheter för vuxna arbetstagare, 

3. a assurer aux meres qui allaitent leurs 
enfants des pauses suffisantes a cette fin; 

4. a. a reglementer l'emploi de la main
d'ceuvre feminine pour le travail de nuit dans 
les emplois industriels; 

b. a interdire tout emploi de la main-d'ceuv
re feminine a des travaux de sous-sol dans les 
mines et, s'il y a lieu, a tous travaux ne 
convenant pas a cette main-d'ceuvre en raison 
de leur caractere dangereux, insalubre ou pe
nible. 

Article 9 

Droit a l'orientation professionelle 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit a 
l'orientation professionnelle, les Parties Con
tractantes s'engagent a procurer ou promou
voir, en tant que de besoin, un service qui 
aidera toutes les personnes, y compris celles 
qui sont handicapees, a resoudre les problemes 
relatifs au choix d'une profession ou å l'avan
cement professionnel, compte tenu des caracte
ristiques de l'interesse et de la relation entre 
celles-ci et les possibilites du marche de l'emp
loi; cette aide devra etre fournie, gratuitement 
tant aux jeunes y compris les enfants d'äge 
scolaire, qu'aux adultes. 

Article 10 

Droit a la j ormation projessionnelle 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit a 
la formation professionnelle, les Parties Con
tractantes s'engagent: 

1. å assurer ou a favoriser, en tant que de 
besoin, la formation technique et profession
nelle de toutes les personnes y compris celles 
qui som handicapees, en consultation avec les 
organisations professionnelles d'employeurs et 
de travailleurs, et å accorder les moyens per
mettant l'acces å l'enseignement technique su
perieur et å l'enseignement universitaire 
d'apres le seul critere de l'aptitude individuelle; 

2. å assurer ou å favoriser un systeme 
d' apprentissage et d' autres systemes de forma
tion des jeunes gar~ons et filles, dans leurs 
divers emplois; 

3. a assurer ou å favoriser. en tant que de 
besoin: 

a. des mesures appropriees et facilement 
accessibles en vue de la formation des travail
leurs adultes; 



b) särskilda möjligheter för omskolning av 
vuxna arbetstagare till följd av teknisk utveck
ling eller nya tendenser på arbetsmarknaden, 

4. att på lämpligt sätt tillse att de möjligheter 
som erbjuds till fullo utnyttjas, t.ex. genom att 

a) sänka eller avskaffa alla avgifter, 

b) bevilja ekonomiskt stöd i .lämpliga fall, 

c) i den normala arbetstiden inräkna tid som 
arbetstagaren på arbetsgivarens begäran under 
anställningen använder till kompletterande ut
bildning, 

d) säkerställa, genom lämplig tillsyn och i 
samråd med arbetsgivarnas och arbetstagarnas 
organisationer, att lärlingssystemet och övriga 
utbildningsarrangemang för unga arbetstagare 
är effektiva och att skyddet för unga arbetsta
gare över huvud taget är tillräckligt. 

Artikel 11 

Rätten till skydd för hälsan 

I syfte att säkerställa ett effektivt utövande 
av rätten till skydd för hälsan utfäster sig de 
fördragsslutande parterna att antingen direkt 
eller i samverkan med offentliga eller privata 
organisationer vidta lämpliga åtgärder i syfte 
bl.a. att: 

1. undanröja orsakerna till ohälsa i så stor 
utsträckning som möjligt, 

2. tillhandahålla råd och upplysningar som 
främjar den enskildes hälsa och utvecklar 
känslan av personligt ansvar i hälsofrågor, 

3. förebygga så långt som möjligt uppkom
sten av epidemier, folksjukdomar och andra 
sjukdomar. 

Artikel 12 

Rätten till social trygghet 

I syfte att säkerställa ett effektivt utövande 
av rätten till social trygghet utfäster sig de 
fördragsslutande parterna: 

1. att upprätta och upprätthålla ett system 
för social trygghet, 

2. att hålla det sociala trygghetssystemet på 
en tillfredsställande nivå, som åtminstone är 
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b. des mesures speciales en vue de la reedu
cation professionne!le des travailleurs adultes, 
rendue necessaire par ['evolution technique ou 
par une orientation nouve!le du marche du 
travail. 

4. a encourager la pleine utilisation des 
moyens prevus par des dispositions appropriees 
telles que: 

a. la reduction OU !'abolition de tOUS droitS 
et charges; 

b. l'octroi d'une assistance financiere dans 
les cas appropries; 

c. l'inclusion dans les heures normales de 
travail du temps consacre aux cours supple
mentaires de formation suivis pendant l'emploi 
par le travailleur a la demande de son emplo
yeur; 

d. la garantie, au moyen d'un contröle 
approprie, en consultation avec les organisati
ons professionnelles d'employeurs et de travail
leurs, de l'efficacite du systeme d'apprentissage 
et de tout autre systeme de formation pour 
jeunes travailleurs et, d'une maniere generale, 
de la protection adequate des jeunes travail
leurs. 

Article 11 

Droit a la protection de la sante 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit a 
la protection de la same, les Parties Contrac
tantes s'engagent a prendre, soit directement, 
soit en cooperation avec les organisations pub
liques et privees, des mesures appropriees ten
dant notamment: 

1. a eliminer, dans la mesure du possible, les 
causes d'une sante deficiente; 

2. a prevoir des services de consultation et 
d'education pour ce qui concerne l'ameliora
tion de la sante et le developpement du sens de 
la responsabilite individuelle en matiere de 
same; 

3, a prevenir, dans la mesure du possible, les 
maladies epidemiques, endemiques et autres. 

Article 12 

Droit a la securite sociale 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit a 
la securite sociale, les Parties Contractantes 
s'engagent: 

1. a etablir ou a maintenir un regime de 
securite sociale; 

2. a maintenir le regime de securite sociale a 
un niveau satisfaisant, au moins egal a celui 
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likvärdig med den som krävs för ratificering av 
lnternationella arbetsorganisationens konven
tion (nr 102) angående minimistandard för 
social trygghet, 

3. att sträva efter att fortfarande höja det 
sociala trygghetssystemets standard, 

4. att vidta åtgärder, genom lämpliga bilate
rala och multilaterala överenskommelser eller 
på annat sätt och på de villkor som stadgas i 
dessa överenskommelser i syfte att säkerställa: 

a) likabehandling av en fördragsslutande 
parts egna medborgare och de andra fördrags
slutande parternas medborgare i fråga om 
rätten till social trygghet och rätten att behålla 
förmåner som beviljats med stöd av lagstift
ningen om social trygghet oberoende av hur de 
försäkrade personerna förflyttar sig mellan de 
fördragsslutande parternas territorier, 

b) sammanläggning av försäkrings- eller sys
selsättningsperioder som fullgjorts hos olika 
fördragsslutande parter eller användande av en 
annan jämförlig metod vid bedömandet av den 
enskildes rätt till social trygghet. 

Artikel 13 

Rätten till social och medicinsk hjälp 

I syfte att säkerställa ett effektivt utövande 
av rätten till social och medicinsk hjälp utfäs
ter sig de fördragsslutande parterna: 

I . att tillse att var och en som saknar och 
som inte genom egna ansträngningar eller på 
annat sätt kan skaffa sig tillräckliga medel för 
sin försörjning och som inte heller kan få 
sådana medel från ett system för social trygg
het bereds tillräcklig hjälp samt, vid sjukdom, 
den vård sjukdomstillståndet kräver, 

2. att tillse att personer som åtnjuter dylik 
hjälp inte av denna anledning får sina politiska 
eller sociala rättigheter inskränkta, 

3. att tillse att var och en bereds möjlighet 
att hos lämpliga offentliga eller privata institu
tioner få sådan rådgivning och personlig hjälp 
som behövs för att förhindra att han eller hans 
familj råkar i nöd eller för att avhjälpa eller 
lindra en sådan situation, 

4. att, i överenstämmelse med sina förplik
telser enligt den i Paris den 11 december 1953 
undertecknade europeiska konventionen om 

necessaire pour la ratification de la Convention 
internationale de Travail (n" 102) concernant la 
norme minimum de la securite sociale; 

3. a s'efforcer de porter progressivement le 
regime de securite sociale a un niveau plus 
ha ut; 

4. a prendre des mesures, par la conclusion 
d'accords bilateraux ou multilateraux approp
ries ou par d'autres moyens, et sous reserve des 
conditions arretees dans ces accords, pour 
assurer: 

a. l'egalite de traitement entre les nationaux 
de chacune des Parties Contractantes et les 
ressortissants des autres Parties en ce qui 
concerne les droits a la securite sociale, y 
compris la conservation des avantages accordes 
par les legislations de securite sociale, quels 
que puissent etre les deplacements que les 
personnes protegees pourraient effectuer entre 
les territoires des Parties Contractantes; 

b. l'octroi, le maintien et le retablissement 
des droits å. la securite sociale par des moyens 
tels que la totalisation des periodes d'assurance 
ou d'emploi accomplies conformement a la 
legislation de chacune des Parties Contractan
tes. 

Article 13 

Droit a l'assistance sociale et medicale 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit å 
l'assistance sociale et medicale, les Parties 
Contractantes s' engagent: 

1. a veiller å. ce que toute personne qui ne 
dispose pas de ressources suffisantes et qui 
n' est pas en mesure de se procurer celles-ci par 
ses propres moyens ou de les recevoir d'une 
autre source, notamment par des prestations 
resultant d'un regime de securite sociale, puisse 
obtenir une assistance appropriee et, en cas de 
maladie, les soins necessites par son etat; 

2. å. veiller å. ce que les personnes beneficiant 
d'une telle assistance ne souffrent pas, pour 
cette raison, d'une diminution de leurs droits 
politiques ou sociaux; 

3. å. prevoir que chacun puisse obtenir, par 
des services competents de caractere public ou 
prive, tous conseils et toute aide personnelle 
necessaires pour prevenir, abolir ou alleger 
l'etat de besoin d'ordre personnel et d'ordre 
familial; 

4. a appliquer les dispositions visees aux 
paragraphes I, 2 et 3 du present article sur un 
pied d'egalite avec leurs nationaux, aux ressor-



social och medicinsk hjälp, vid tillämpningen 
av bestämmelserna i styckena l, 2 och 3 i 
denna artikel inte göra någon åtskillnad mellan 
sina egna medborgare och de andra fördrags
slutande parternas medborgare, som lagligen 
uppehåller sig på deras territorier. 

Artikel 14 

Rätten att anlita socialservice 

syfte att säkerställa ett effektivt utövande 
av rätten att anlita socialservice utfäster sig de 
fördragsslutande parterna: 

l. att främja och ordna service som med 
hjälp av metoder som tillämpas inom socialt 
arbete bidrar till den enskildes och samhälls
gruppernas välfärd, utveckling och anpassning 
till den sociala miljön, 

2. att uppmuntra enskilda individer samt 
frivilliga och andra organisationer att delta i 
upprättandet och upprätthållandet av sådan 
service. 

Artikel 15 

Rätten till yrkesutbildning, rehabilitering och 
social återanpassning för fysiskt eller 

psykiskt handikappade 

I syfte att säkerställa ett effektivt utövande 
av fysiskt eller psykiskt handikappades rätt till 
yrkesutbildning, rehabilitering och social åter
anpassning utfäster sig de fördragsslutande 
parterna: 

l. att vidta tillräckliga åtgärder för att bere
da de handikappade möjligheter till utbildning 
och vid behov inrätta offentliga eller privata 
specialinstitutioner, 

2. att vidta tillräckliga åtgärder för placering 
av handikappade i arbetslivet, såsom inrättan
det av särskild arbetsförmedlingsservice, ska
pandet av möjligheter till skyddat arbete samt 
uppmuntrandet av arbetsgivare att anställa 
handikappade. 

Artikel 16 

Rätten till socialt, rättsligt och ekonomiskt 
skydd för familjen 

I syfte att trygga de nödvändiga förutsätt
ningarna för en fullödig utveckling av famil
jen, som är en av samhällets grundvalar, utfäs
ter sig de fördragsslutande parterna att skydda 
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tissants des autres Parties Contractantes se 
trouvant legalement sur leur territoire, confor
mement aux obligations qu'Elles assument en 
vertu de la Convention europeenne d'assistance 
sociale et medicale, signee a Paris le 11 decem
bre 1953. 

Article 14 

Droit au benefice des services sociaux 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit a 
beneficier des services sociaux, les Parties Con
tractantes s' engagent: 

l. a encourager ou organiser les services 
utilisant les methodes propres au service social 
et qui contribuent au bien-etre et au developpe
ment des individus et des groupes dans la 
communaute ainsi qu'a \eur adaptation au 
milieu social; 

2. a encourager la participation des individus 
et des organisations benevoles ou autres a la 
creation ou au maintien de ces services 

Article 15 

Droit des personnes physiquement ou 
mentalement diminuees a la formation 

prof essionnel/e et a la readaptation 
professionnelle et sociale 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit 
des personnes physiquement ou mentalement 
diminuees a la formation professionnelle et a la 
readaptation professionnelle et sociale, les Par
ties Contractantes s' engagent: 

1. a prendre des mesures appropriees pour 
mettre a la disposition des interesses des mo
yens de formation professionnelle, y compris, 
s'il y a lieu, des institutions specialisees de 
caractere public ou prive; 

2. a prendre des mesures appropriees pour le 
placement des personnes physiquement dimi
nuees, notamment au moyen de services speci
alises de placement, de possibilltes d'emploi 
protege et de mesures propres a encourager les 
employeurs a embaucher des personnes physi
quement diminuees. 

Article 16 

Droit de la famille a une protection sociale, 
)uridique et economique 

En vue de realiser les conditions de vie 
indispensables au plein epanouissement de la 
famille, cellule fondamentale de la societe, les 
Parties Contractantes s'engagent a promouvoir 
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familjelivet i ekonomiskt, rättsligt och socialt 
hänseende genom sociala förmåner och famil
jeförmåner, skattepolitiska åtgärder, främjan
de av byggandet av familjebostäder, förmåner 
till nygifta och andra ändamålsenliga åtgärder. 

Artikel 17 

Rätten till socialt och ekonomiskt skydd för 
mödrar och barn 

I syfte att trygga mödrars och barns rätt till 
socialt och ekonomiskt skydd vidtar de 
fördragsslutande parterna alla lämpliga och 
erforderliga åtgärder inbegripet upprättandet 
eller upprätthållandet av lämpliga institutioner 
eller serviceformer. 

Artikel 18 

Rätten att förvärvsarbeta på en annan 
fördragsslutande parts territorium 

I syfte att säkerställa ett effektivt utövande 
av rätten att förvärvsarbeta inom en annan 
fördragsslutande parts territorium utfäster sig 
de fördragsslutande parterna: 

1. att tillämpa gällande bestämmelser i libe
ral anda, 

2. att förenkla existerande formalitetar samt 
att minska eller avskaffa de stämpelavgifter 
och andra avgifter som utländska arbetstagare 
eller deras arbetsgivare har att betala, 

3. att var för sig eller gemensamt mjuka upp 
de bestämmelser som reglerar anställning av 
utländska arbetstagare, 

samt att erkänna: 
4. sina medborgares rätt att lämna landet för 

att förvärvsarbeta inom en annan fördragsslu
tande parts territorium. 

Artikel 19 

Rätten till skydd och bistånd för 
migrerande arbetstagare och deras familjer 

I syfte att säkerställa ett effektivt utövande 
av migrerande arbetstagares och deras famil
jers rätt till skydd och bistånd inom en annan 
fördragsslutande parts territorium utfäster sig 
de fördragsslutande parterna: 

1. att ordna eller låta ordna tillräcklig och 
kostnadsfri service till stöd för arbetstagarna i 
fråga, speciellt vad gäller tillhandahållandet av 

la protection economique, juridique et sociale 
de la vie de famille, notamment par le moyen 
de prestations sociales et familiales, de disposi
tions fiscales, d'encouragement a la construc
tion de logements adaptes aux besoins des 
familles, d'aide aux jeunes foyers, ou de toutes 
autres mesures appropriees. 

Article 17 

Droit de la mere er de l'enjant a une 
Protection sociale er economique 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit 
de la mere et de l'enfant a une protection 
sociale et economique, les Parties Contractan
tes prendront toutes les mesures necessaires et 
appropriees a cette fin, y compris la creation 
ou le maintien d'institutions ou de services 
appropries. 

Article 18 

Drott a l'exercice d'une activite lucrative sur 
le territoire des autres Parties Contractantes 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit a 
l'exercice d'une activite lucrative sur le territoi
re de toute autre Partie Contractante, les 
Parties Contractantes s'engagent: 

1. a appliquer les reglements existants dans 
un esprit liberal; 

2. a simplifier les formalites en vigueur et a 
reduire ou supprimer les droits de chancellerie 
et autres taxes payables par les travailleurs 
etrangers ou par leurs employeurs; 

3. a assouplir, individuellement ou collecti
vement, les reglementations regissant l'emploi 
des travailleurs etrangers; 

et reconnaissent; 
4. le droit de sortie de leurs nationaux 

desireux d'exercer une activite lucrative sur le 
territoire des autres Parties Contactantes. 

Article 19 

Droit des rravailleus migrants et de leurs 
familles a la protecrion er a l'assistance 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit 
des travailleurs migrants et de leurs familles a 
la protection et a l'assistance sur le territoire de 
toute autre Partie Contractante, les Parties 
Contractantes s' engagent: 

I. a maintenir ou a assurer qu'il existe des 
services gratuits appropries charges d'aider ces 
travailleurs et, notamment, de leur fournir des 



vederhäftig information, samt att, i den ut
sträckning nationella lagar och föreskrifter det 
medger, vidta alla lämpliga åtgärder för att 
förhindra vilseledande propagande rörande in
vandring och utvandring, 

2. att inom gränserna för sin behörighet 
vidta lämpliga åtgärder för att underlätta ar
betstagarnas och deras familjers avfärd, resa 
och mottagande och att inom gränserna för sin 
behörighet tillhandahålla erforderlig hälso- och 
sjukvård samt goda hygieniska förhållanden 
under resan, 

3. att på lämpligt sätt främja samarbete 
mellan offentlig och privat socialservice i ut
vandringsländerna och invandringsländerna, 

4. att, i sådana fall där dessa förhållanden är 
reglerade genom lagar eller föreskrifter eller 
underställda administrativ myndighets kon
troll, garantera arbetstagarna, då de lagligen 
vistas på parternas territorier, en behandling 
som inte är mindre förmånlig än den som 
tillkommer parternas egna medborgare i fråga 
om 

a) avlöning och övriga anställnings- och 
arbetsförhållanden, 

b) medlemskap i fackliga organisationer och 
rätt att åtnjuta i kollektivavtal fastställda 
förmåner, 

c) bostadsförhållanden, 
5. att garantera arbetstagarna, då de lagligen 

vistas på parternas territorier, en behandling 
som inte är mindre förmånlig än den som 
tillkommer parternas egna medborgare i fråga 
om skatter och avgifter som hänför sig till 
arbetet och som arbetstagarna har att betala, 

6. att i så hög grad som möjligt underlätta 
att en utländsk arbetstagares familj återföre
nas, om arbetstagaren själv fått tillstånd att slå 
sig ned i anställningslandet, 

7. att garantera arbetstagarna, då de lagligen 
vistas på parternas territorier, en behandling 
som inte är mindre förmånlig än den som 
tillkommer parternas medborgare vid rättsligt 
förfarande i samband med frågor som avses i 
denna artikel, 

8. att garantera att sådana arbetstagare, då 
de lagligen vistas på parternas territorier, utvi
sas endast om de utgör en fara för den natio
nella säkerheten eller förbryter sig mot allmän 
ordning eller moral, 

9. att inom i lag föreskrivna gränser medge 
utförsel av en så stor del av arbetstagarnas 
arbetsförtjänster eller besparingar som dessa 
själva önskar, 
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informations exactes et a prendre toutes mesu
res utiles, pour autant que la legislation et la 
reglementation nationales le permettent, contre 
toute propagande trompeuse concernant 
!'emigration et !'immigration; 

2. a adapter' dans les limites de le ur j uridic
tion, des mesures appropriees pour faciliter le 
depart, le voyage et l'accueil de ces travailleurs 
et de leurs familles, et a leur assurer, dans les 
limites de leur juridiction, pendant le voyage, 
les services sanitaires et medicaux necessaires, 
ainsi que de bonnes conditions d'hygiene; 

3. a promouvoir la collaboration, suivant les 
cas, encre les services sociaux, publics ou pri
ves, des pays d'emigration et d'immigration; 

4. å garantir å ces travailleurs se trouvant 
legalement sur leur territoire, pour autant que 
ces matieres sont regies par la legislation ou la 
reglementation ou sont soumises au contröle 
des autorites administratives, un traitement 
non moins favorable qu'å leurs nationaux en 
ce qui concerne les matieres suivantes: 

a. la remuneration et les autres conditions 
d'emploi et de travail; 

b. · l'affiliation aux organisations syndicales 
et la jouissance des avantages offerts par les 
conventions collectives; 

c. le logement; 
5. å assurer å: ces travailleurs se trouvant 

legalement sur leur territoire un traitement non 
moins favorable qu'å leurs propres nationaux 
en ce qui concerne les impöts, taxes et contri
butions afferents au travail, pen;us au titre du 
rravailleur; 

6. a faciliter autant que possible le regroupe
ment de la famille du travailleur migrant auto
rise a s'etablir lui-meme sur le territoire; 

7. a assurer å ces travailleurs se trouvant 
legalement sur leur territoire un traitement non 
moins favorable qu'å leurs nationaux pour les 
actions en justice concernant les questions 
mentionnees dans le present article; 

8. a garantir å ces travailleurs residant regu
lierement sur leur territoire qu'ils ne pourront 
etre expulses que s'ils menacent la securite de 
l:Etat ou contreviennent a l'ordre public ou 
aux bonnes mceurs; 

9. a permettre, dans le cadre des limites 
fixees par la legislation, le transfert de toute 
partie des gains et des economies des travail
leurs migrants que ceux-ci desirent transferer; 
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10. att i tillämpliga delar utsträcka i denna 
artikel angivet skydd och bistånd till att omfat
ta migrerande personer som är självständiga 
yrkesutövare. 

Del lII 

Artikel 20 

Utfästelser 

1. Varje fördragsslutande part utfäster sig: 

a) att betrakta del I av denna stadga som en 
förklaring av de syften som parten i enlighet 
med bestämmelserna i det inledande avsnittet 
till nämnda del skall söka uppnå med alla 
lämpliga medel, 

b) att anse sig bunden av åtminstone fem av 
artiklarna I, 5, 6, 12, 13, 16 och 19 i del Il av 
denna stadga, 

c) att utöver de i enlighet med punkt b) 
utvalda artiklarna anse sig bunden av ett efter 
eget gottfinnande utvalt antal artiklar eller 
numrerade punkter i del Il av denna stadga, 
dock så att det totala antalet för parten bin
dande artiklar eller numrerade punkter inte 
understiger 10 artiklar eller 45 numrerade 
punkter. 

2. Europarådets generalsekreterare skall no
tifieras om de artiklar eller stycken som utvalts 
i enlighet med punkterna b) och c) i stycke 1 i 
denna artikel samtidigt som den berörda 
fördragsslutande parten deponerar sitt ratifika
tions- eller godkännandeinstrument. 

3. Varje fördragsslutande part får vid en 
senare tidpunkt, genom notifikation till gene
ralsekreteraren, förklara att den anser sig bun
den av sådana i del Il av denna stadga ingå
ende artiklar eller numrerade punkter som den 
inte redan godtagit i enlighet med stycke 1 i 
denna artikel. Sådana senare gjorda utfästelser 
skall anses utgöra en integrerande del av ratifi
kationen eller godkännandet och skall ha sam
ma verkan från och med den trettionde dagen 
efter dagen för notifikationen. 

4. Generalsekreteraren skall underrätta alla 
signatärregeringar samt Internationella arbets
byråns generaldirektör om varje meddelande 
som delgivits honom i enlighet med denna del 
av stadgan. 

10. å etendre la protection et l'assistance 
prevues par le present article aux travailleurs 
migrants travaillant pour leur propre compte, 
pour autant que les mesures en questions sont 
applicables å cette categorie. 

Partie III 

Article 20 

Engagements 

1. Chacune des Parties Contractantes s' enga
ge: 

a. å considerer la partie I de la presente 
Charte comme une declaration determinant les 
objectifs dont Elle poursuivra par tous les 
moyens utiles la realisation, conformement aux 
dispositions du paragraphe introductif de ladi
te partie; 

b. å se considerer comme liee par cinq au 
moins des sept articles suivants de la partie Il 
de la Charte: articles I, 5, 6, 12, 13, 16 et 19; 

c. å se considerer comme liee par un nombre 
supplementaire d'articles ou paragraphes nu
merotes de la partie Il de la Charte, qu'Elle 
choisira, pourvu que le nombre total des artic
les et des paragraphes numerotes qui la lient ne 
soit pas infärieur å 10 articles ou å 45 parag
raphes numerotes. 

2. Les articles ou paragraphes choisis con
formement aux dispositions des alineas b. et c. 
du paragraphe I du present article seront 
notifies au Secretaire General du Conseil de 
l'Europe par la Partie Contractante au mo
ment du depöt de son instrument de ratifica
tion ou d'approbation. 

3. Chacune des Parties Contractantes pour
ra, å tout moment ulterieur, declarer par noti
fication adressee au Secretaire General qu'Elle 
se considere comme liee par tout autre article 
ou paragraphe numerote figurant dans la par
tie Il de la Charte et qu'Elle n'avait pas encore 
accepte conformement aux dispositions du pa
ragraphe 1 du present article. Ces engagements 
ulterieurs seront reputes partie integrante de la 
ratification ou de l'approbation et porteront 
les memes effets des le trentieme jour suivant 
la date de la notification. 

4. Le Secretaire General communiquera å 
tous les gouvernements signataires et au Direc
teur general du Bureau international du travail 
toute notification re~e par lui conformement å 
la presente partie de la Charte. 



5. Varje fördragsslutande part skall ha en 
yrkesinspektion som är anpassad till de natio
nella förhållandena. 

Del IV 

Artikel 21 

Rapporter om godtagna bestämmelser 

De fördragsslutande parterna skall vartannat 
år, i den form ministerkommitten bestämmer, 
tillställa Europarådets generalsekreterare en 
rapport om tillämpningen av de bestämmelser i 
stadgans del Il som de har godtagit. 

Artikel 22 

Rapporter om bestämmelser som inte 
godtagits 

De fördragsslutande parterna skall med 
lämpliga intervaller i enlighet med vad minis
terkommitten bestämmer tillställa generalsek
reteraren rapporter om de bestämmelser i stad
gans del Il som de inte godtagit vid tidpunkten 
för ratifikationen eller godkännandet och inte 
heller genom ett senare meddelande. Minister
kommitten skall tidtals fatta beslut om vilka 
bestämmelser som skall göras till föremål för 
en dylik rapport och om rapportens form. 

Artikel 23 

Översändande av kopior 

I. Varje fördragsslutande part skall över
sända kopior av de i artiklarna 21 och 22 
avsedda rapporterna till de nationella organisa
tioner som är anslutna till internationella ar
betsgivar- och arbetstagarorganisationer som 
enligt stycke 2 i artikel 27 skall inbjudas att 
vara representerade vid sammanträden med 
underkommitten till Europarådets sociala 
kommitte på regeringsnivå. 

2. De fördragsslutande parterna skall tillstäl
la generalsekreteraren de nationella organisa
tionernas kommentarer till rapporterna, om 
organisationerna gör framställning därom. 

Artikel 24 

Granskning av rapporterna 

De till generalsekreteraren i enlighet med 
artiklarna 21 och 22 ställda rapporterna skall 
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5. Chaque Partie Contractante dis posera 
d'un systeme d'inspection du travail approprie 
a ses conditions nationales. 

Partie IV 

Article 21 

Rapports relatifs aux dispositions acceprees 

Les Parties Contractantes presenteront au 
Secretaire General du Conseil de l'Europe, 
dans une forme a determiner par le Comite des 
Ministres, un rapport biennal, relatif a l'appli
cation des dispositions de la partie Il de la 
Charte qu'Elles ont acceptees. 

Article 22 

Rapports relatifs aux dispositions qui n 'ont 
pas ete acceptees 

Les Parties Contractantes presenteront au 
Secretaire General du Conseil de l'Europe, a 
des intervalles appropries et sur la demande du 
Comite des Ministres, des rapports relatifs aux 
dispositions de la partie Il de la Charte 
qu'Elles n'ont pas acceptees au moment de la 
ratification ou de l'approbation, ni par une 
notitication ulterieure. Le Comite des Ministres 
determinera, a des intervalles reguliers, a pro
pos de quelles dispositions ces rapports seront 
demandes et quelle sera leur forme. 

Article 23 

Communication de copies 

I. Chacune des Parties Contractantes adres
sera copies des rapports vises aux articles 21 et 
22 a celles de ses organisations nacionales qui 
sont affiliees aux organisations internationales 
d'employeurs et de travailleurs qui seront invi
tees, conformement a l'article 27' paragraphe 
2, a se faire representer aux reunions du 
Sous-comite du Comite social gouvernemental. 

2. Les Parties Contractantes transmemont 
au Secretaire General toutes observations sur 
lesdits rapports re9es de la part de ces organisa
tions nationales, si celles-ci le demandent. 

Article 24 

Examen des rapports 

Les rapports presentes au Secretaire General 
en application des articles 21 et 22 seront 
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granskas av en expertkommitte, som även skall 
ha tillgång till alla kommentarer som lämnats 
till generalsekreteraren i enlighet med stycke 2 i 
artikel 23. 

Artikel 25 

Expertkommitte 

1. Expertkommitten skall bestå av högst sju 
ledamöter. Minister kommitten utser dessa från 
en förteckning över oavhängiga och oförvitliga 

· experter med erkänd kompetens i internatio
nella sociala frågor, vilka nominerats av de 
fördragsslutande parterna. 

2. Kommittens ledamöter skall utses för en 
tid av sex år. Deras mandat kan förnyas. 
Mandattiden för två av de först utsedda leda
möterna skall likväl upphöra efter fyra år. 

3. De ledamöter vars mandattid löper ut vid 
utgången av den första fyraårsperioden skall 
genom lottning väljas ut av ministerkommitten 
omedelbart efter den för11ta utnämningen. 

4. En ledamot av expertkommitten som ut
setts att ersätta en ledamot vars mandattid inte 
löpt ut skall vara ledamot under återstoden av 
företrädarens mandattid. 

Artikel 26 

,\1edverkan av Internationella 
arbetsorganisationen 

Internationella arbetsorganisationen skall 
beredas tillfälle att utse en representant att i 
egenskap av rådgivare delta i expertkommit
tens överläggningar. 

Artikel 27 

Underkommitte till den sociala kommitten 
på regeringsnivå · 

I. De fördragsslutande parternas rapporter 
och expertkommittens sammanfattning skall 
underställas en underkommitte till Europarå
dets sociala kommitte på regeringsnivå för 
granskning. 

2. Underkommitten skall vara sammansatt 
av en representant för var och en av de 
fördragsslutande parterna. Den skall inbjuda 
högst två internationella arbetsgivarorganisa-

examines par un Comite d'experts, qui sera 
egalement en possession de toutes observations 
transmises au Secretaire General conforme
ment au paragraphe 2 de l'article 23. 

Article 25 

Comite d'experrs 

l. Le Comite d'experts sera compose de sepc 
membres au plus designes par le Comite des 
Ministres sur une !iste d'experts independants · 
de la plus haute integrite et d'une competence 
reconnue dans les matieres sociales internaci
onales, qui seront proposes par les Parties 
Contractantes. 

2. Les membres du Comite seront nommes 
pour une periode de six ans; leur mandat 
pourra etre renouvele. Toutefois, les mandats 
de deux des membres designes lors de la 
premiere nomination prendront fin å l'issue 
d'une periode de quatre ans. 

3. Les membres dont le mandat prendra fin 
au terme de la periode initiale de quatre ans 
seront designes par tirage au sort par le Comite 
des Ministres immediatement apres la premiere 
nomination. 

4. Un membre du Comite d'experts nomme 
en remplacement d'un membre dom le mandat 
n' est pas expire acheve le terme du mandat de 
son predecesseur. 

Article 26 

Participation de l'Organisatilon 
lnternationale du travail 

L'Organisation internationale du travail sera 
invitee å designer un representant en vue de 
participer, å titre consultatif, aux deliberations 
du Comite d'experts. 

Article 27 

Sous-comite du Comite social 
gouvernemental 

I. Les rapports des Parties Contractantes 
ainsi que les conclusions du Comite d'experts 
seront soumis pour examen å un Sous-comite 
du Comite social gouvernemental du Conseil 
de l'Europe. 

2. Ce Sous-comite sera compose d'un repre
sentant de chacune des Parties Contractantes. 
Il invitera deux organisations internationales 
d'employeurs et deux organisations internati-



tioner och högst två internationella arbetstaga
rorganisationer att sända observatörer med 
rådgivande status till kommittens sammanträ
den. Den kan vidare samråda med högst två 
representanter för internationella icke-statliga 
organisationer med rådgivande status hos 
Europarådet i frågor som dessa organisationer 
är särskilt skickade att handlägga, t.ex. social 
välfärd samt ekonomiskt och socialt famil
jeskydd. 

3. Underkommitten skall tillställa minister
kommitten en rapport innehållande kommit
tens sammanfattning och kompletterad med 
expertkommittens rapport. 

Artikel 28 

Den rådgivande församlingen 

Europarådets generalsekreterare skall över
lämna expertkommittens sammanfattning till 
den rådgivande församlingen. Församlingen 
skall till ministerkommitten avge sitt utlåtande 
om sammanfattningen. 

Artikel 29 

Ministerkommitten 

På grundval av underkommittens rapport 
och efter att ha konsulterat den rådgivande 
församlingen kan ministerkommitten med två 
tredjedels majoritet av kommittens medlemmar 
rikta erforderliga rekommendationer till var 
och en av de fördragsslutande parterna. 

Del V 

Artikel 30 

Avvikelser i händelse av krig eller allmänt 
kris tillstånd 

l. I händelse av krig eller annat allmänt 
kristillstånd som hotar nationens existens kan 
varje fördragsslutande part, i den utsträckning 
läget det oundgängligen kräver, vidta åtgärder 
som innebär avvikelse från dess förpliktelser 
enligt denna stadga, under förutsättning att 
åtgärderna inte strider mot andra förpliktelser 
enligt internationell rätt. 

2. Varje fördragsslutande part som utnyttjat 
denna rätt att avvika från stadgan skall inom 
rimlig tid hålla Europarådets generalsekretera-
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onales de travailleurs, au plus, a envoyer des 
observateurs, a titre consultatif, a ses reunions. 
Il pourra, en outre, appeler en consultation 
deux representants, au plus, d'organisations 
internationales non gouvernememales dotees 
du statut consultatif aupres du Conseil de 
l'Europe, sur des questions pour lesquelles elles 
sont particulieremem qualifiees telles que, par 
exemple, le bien-etre social et la protection 
economique et sociale de la famille. 

3. Le Sous-comite presentera au Comite des 
Ministres un rapport contenant ses conclusi
ons, en y annexant le rapport du Comice 
d'experts. 

Article 28 

Assemblee Consu/tative 

Le Secretaire General du Conseil de l'Europe 
transmettra å I' Assemblee Consultative les con
clusions du Comite d'experts. L' Assemblee 
Consultative communiquera au Comite des 
Ministres son avis sur ces conclusions. 

Article 29 

Comite des Ministres 

A la majorite des deux tiers des membres 
ayant le droit d'y sieger, le Comite des Minis
tres pourra, sur la base du rapport du Sous
comite et apres avoir consulte I' Assemblee 
Consultative, adresser toutes recommandations 
necessaires å chacune des Parties Contractan
tes. 

Partie V 

Article 30 

Derogations en cas de guerre ou de danger 
public 

l. En cas de guerre ou en cas d'autre danger 
public menac;:ant la vie de la nation, toute 
Partie Contractante peut prendre des mesures 
derogeant aux obligations prevues par la pre
sente Charte, dans la stricte mesure ou la 
situation l'exige et å la condition que ces 
mesures ne soient pas en contradiction avec les 
autres obligations decoulant du droit internati
onal. 

2. Toute Partie Contractante ayam exerce ce 
droit de derogation tient, dans un delai raison
nable, le Secretaire General du Conseil de 
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re fullt underrättad om de åtgärder som vidta
gits och de omständigheter dessa varit 
föranledda av. Likaså skall en fördragsslutan
de part meddela generalsekreteraren när åtgär
derna upphört att gälla och de av parten 
godtagna bestämmelserna i stadgan börjar 
tillämpas i full utsträckning på nytt. 

3. Generalsekreteraren skall för sin del un
derrätta de övriga fördragsslutande parterna 
samt Internationella arbetsbyråns generaldirek
tör om alla meddelanden som han mottar 
enlighet med stycke 2 i denna artikel. 

Artikel 31 

Begränsningar 

1. Ett effektivt förverkligande av rättigheter
na och principerna i del l och ett effektivt 
utövande av dem i enlighet med del Il förutsät
ter att dessa rättigheter och principer inte görs 
till föremål för andra begränsningar eller in
skränkningar än de i dessa delar angivna, dock 
med undantag för sådana som är föreskrivna i 
lag och som är nödvändiga i ett demokratiskt 
samhälle som garanti för andras fri- och rättig
heter eller som skydd för samhällsintresset, den 
nationella säkerheten, folkhälsan eller mora
len. 

2. De enligt denna stadga tillåtna begräns
ningarna i rättigheter och förpliktelser som 
anges i stadgan får tillämpas endast för de 
ändamål som de avsetts för. 

Artikel 32 

Förhållandet mellan stadgan och inhemsk 
lagstiftning och internationella 

överenskommelser 

Bestämmelserna i denna stadga skall inte 
inkräkta på bestämmelserna i inhemsk lagstift
ning eller i bilaterala eller multilaterala 
fördrag, konventioner eller överenskommelser 
som är eller kan komma att träda i kraft och 
som innehåller för de skyddade personerna 
fördelaktigare bestämmelser. 

Artikel 33 

Verkstlillighet genom kollektivavtal 

l. I medlemsstater, där bestämmelserna i 
punkterna l, 2, 3, 4 och 5 i artikel 2, 
punkterna 4, 6 och 7 i artikel 7 och punkterna 
l, 2, 3 och 4 i artikel 10 i del Il av denna 

l'Europe pleinement informe des mesures pri
ses et des motifs qui les ont inspirees. Elle doit 
egalement informer le Secretaire General de la 
date a laquelle ces mesures ont cesse d'etre en 
vigueur et a laquelle les dispositions de la 
Charte qu'Elle a acceptees re~oivent de nouve
au pleine application. 

3. Le Secretaire General informera les autres 
Parties Contactantes et le Directeur general du 
Bureau international du travail de toutes les 
communications rei;ues conformement au pa
ragraphe 2 du present article. 

Article 31 

Restrictions 

I . Les droits et principes enonces dans la 
partie l, lorsqu'ils seront effectivement mis en 
a:uvre, et l'exercice effectif de ces droits et 
principes, tel qu'il est prevu dans la partie Il, 
ne pourront faire l'objet de restrictions ou 
!imitations non specifees dans les parties l et 
Il, a l'exception de: celles prescrites par la loi et 
qui som necessaires, dans une societe democra
tique, pour garantir le respect des droits et des 
libertes d'autrui ou pour proteger l'ordre pub
lic, la securite nationale, la sante publique ou 
les bonnes m~urs. 

2. Les restrictions apportees en vertu de la 
presente Charte aux droits et obligations recon
nus dans celle-ci ne peuvent etre appliquees que 
dans le but pour lequel elles ont ete prevues. 

Article 32 

Relations entre la Charte et le droit interne 
ou les accords internationaux 

Les dispositions de la presente Charte ne 
portent pas atteinte aux dispositions de droit 
interne et des traites, conventions ou accords 
bilateraux ou multilateraux qui sont ou entre
ront en vigueur et qui seraient plus favorables 
aux personnes protegees. 

Article 33 

Mise en oeuvre moyen de conventions 
collectives 

I. Dans les Etats membres ou les dispositi
ons des paragraphes I, 2, 3, 4, et 5 de l'article 
2, des paragraphes 4, 6 et 7 de !' article 7, et des 
paragraphes l, 2, 3 et 4 de l'article 10 de la 



stadga vanligen regleras genom avtal mellan 
arbetsgivare eller arbetsgivarorganisationer och 
arbetstagarorganisationer eller annars utan lag
stiftning, kan de utfästelser som härleder sig 
från dessa punkter göras och förpliktelserna 
anses uppfyllda, om punkternas bestämmelser 
genom sådana avtal eller på annat sätt tilläm
pas på det stora t1ertalet berörda arbetstagare. 

2. I medlemsstater, där dessa bestämmelser 
normalt regleras i lagstiftning, kan utfästelser
na likaså göras och förpliktelserna anses upp
fyllda, om bestämmelserna genom lagstiftning 
tillämpas på det stora flertalet berörda arbets
tagare. 

Artikel 34 

Territoriell tillämpning 

l. Denna stadga skall tillämpas på varje 
fördragsslutande parts moderland. Varje signa-· 
tärregering kan vid undertecknandet eller vid 
deponeringen av sitt ratifikations- eller god
kännandeinstrument genom en till Europarå
dets generalsekreterare riktad förklaring ange 
vilket territorium som för det angivna ändamå
let skall betraktas som moderlandet. 

2. Varje fördragsslutande part kan vid ratifi
kationen eller godkännandet av denna stadga 
eller vid vilken som helst senare tidpunkt i en 
till Europarådets generalsekreterare ställd noti
fikation förklara att denna stadga helt eller 
delvis skall tillämpas även på det eller de i 
förklaringen angivna, utanför moderlandet be
lägna, territorier för vilkas internationella 
förbindelser parten är ansvarig eller för vilka 
parten påtar sig internationellt ansvar. I 
förklaringen skall anges de artiklar eller 
punkter i del Il i denna stadga som den godtar 
som bindande för de angivna territorierna. 

3. Stadgan skall tillämpas på det eller de 
territorier som anges i den ovan nämnda 
förklaringen från och med den trettionde da
gen efter den dag då generalsekreteraren mot
tagit notifikation om en sådan förklaring. 
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partie Il de la presente Charte relevent norma
lement de conventions conclues entre emplo
yeurs ou organisations d'employeurs et organi
sations de travailleurs, ou sont normalement 
mises en ceuvre autrement que par la voie 
legale, les Partie Contractantes peuvent pren
dre les engagemems correspondants, et ces 
engagements serent consideres comme remplis 
des lors que ces dispositions serent appliquees 
a la grande majorite des travailleurs interesses 
par de telles conventions ou par d'autres mo
yens. 

2. Dans les Etats membres ou ces dispositi
ons relevent normalement de la legislation, les 
Parties Contractantes peuvent egalement pren
dre les engagements correspondants, et ces 
engagements seront consideres comme remplis 
des lors que ces dispositions serent app!iquees 
par la loi å. la grande majorite des travailleurs 
interesses. 

Article 34 

App/ication territoria/e 

l. La presente Charte s' applique au territoire 
metropolitain de chaque Partie Contractante. 
Tout gouvernement signataire peut, au mo
ment de la signature ou au moment du depöt 
de son instrument de ratification ou d' appro
bation, preciser, par declaration faite au Secre
taire General du Conseil de l'Europe, le terri
toire qui est considere a cette fin comme son 
territoire metropolitain. 

2. Toute Partie Contractante peut, au mo
ment de la ratification ou de l'approbation de 
la presente Charte, ou å tout autre moment par 
la suite, declarer, par notification adressee au 
Secretaire General du Conseil de l'Europe, que 
la Charte, en tout ou en partie, s'appliquera a 
celui ou a ceux des territoires non metropoli
tains designes dans ladite declaration et dont 
Elle assure les relations internationales ou dont 
Elle assume la responsabilite internationale. 
Elle specifiera dans cette declaration les articles 
ou paragraphes de la partie Il de la Charte 
qu'Elle accepte comme obligatoires en ce qui 
concerne chacun des territoires designes dans la 
declaration. 

3. La Charte s'appliquera au territoire ou 
aux territoires designes dans la declaration 
visee au paraqraphe precedent a partir du 
trentieme jour qui suivra la date a laquelle le 
Secretaire General aura re9u la notification de 
cette declaration 
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4. Varje fördragsslutande part kan vid en 
senare tidpunkt genom en notifikation ställd 
till Europarådets generalsekreterare förklara 
att den i fråga om ett eller flera av de territo
rier, som denna stadga enligt stycke 2 i denna 
artikel skall tillämpas på, som bindande godtar 
artiklar eller numrerade punkter som den inte 
tidigare godtagit i fråga om detta eller dessa 
territorier. Sådana senare gjorda utfästelser 
skall anses utgöra en integrerande del av den 
ursprungliga förklaringen rörande territorier i 
fråga och skall ha samma verkan från och med 
den trettionde dagen efter dagen för notifika
tionen. 

5. Generalsekreteraren skall underrätta alla 
övriga signatärregeringar samt Internationella 
arbetsbyråns generaldirektör om varje notifi
kation som delgivits honom i enlighet med 
denna artikel. 

Artikel 35 

Undertecknande, ratifikation och 
ikraftträdande 

I . Denna stadga skall stå öppen för under
tecknande av Europarådets medlemsstater. 
Den skall ratificeras eller godkännas. Ratifika
tions- och godkännandeinstrumenten skall de
poneras hos Europarådets generalsekreterare. 

2. Denna stadga träder i kraft den trettionde 
dagen efter den dag då det femte ratifikations
eller godkännandeinstrumentet har deponerats. 

3. För varje signatärregering som senare 
ratificerar stadgan, träder den i kraft den 
trettionde dagen efter den dag då ratifikations
eller godkännandeinstrumentet har deponerats. 

4. Generalsekreteraren skall underrätta alla 
Europarådets medlemsstater samt Internatio
nella arbetsbyråns generaldirektör om stadgans 
ikraftträdande, namnen på de fördragsslutande 
parter som ratificerat eller godkänt stadgan 
samt varje ytterligare deponering av ratifika
tions- eller godkännandeinstrument. 

Artikel 36 

Ändringar 

Varje medlem av Europarådet kan föreslå 
ändringar i denna stadga genom ett till Euro
parådets generalsekreterare ställt meddelande. 

4. Toute Partie Contractante pourra, a tout 
moment ulterieur, declarer, par notification 
adressee au Secretaire General du Conseil de 
l'Europe, que, en ce qui concerne un ou 
plusieurs des territoires auxquels la Charte 
s'applique en vertu du paragraphe 2 du present 
article, Elle accepte comme obligatoire tout 
article ou paragraphe numerote qu'Elle n'avait 
pas encore accepte en ce qui concerne ce ou ces 
territoires. Ces engagemems ulterieurs seront 
reputes partie integrante de la declaration ori
ginale en ce qui concerne le territoire en 
question et porteront les memes effets a partir 
du trentieme jour qui suivra la date de la 
notification. 

5. Le Secretaire General communiquera aux 
autres gouvernements signataires et au Direc
teur general du Bureau international du travail 
toute notification qui lui aura ete transmise en 
vertu du present article. 

Article 35 

Signature, ratification, entree en vigueur 

I. La presente Charte est ouverte a la signa
ture des Membres du Conseil de l'Europe. Elle 
sera ratifiee ou approuvee. Les instruments de 
ratification ou d'approbation seront deposes 
pres le Secretaire General. 

2. La presente Charte entrera en vigueur le 
trentieme jour suivant la date du depöt du 
cinquieme instrument de ratification ou 
d' approbation. 

3. Pour tout signataire qui la ratifiera ulte
rieurement, la Charte entrera en vigueur le 
trentieme jour suivant la date du depöt de son 
instrument de ratification ou d'approbation. 

4. Le Secretaire General notifiera a tous les 
Membres du Conseil de l'Europe et au Direc
teur general du Bureau international du travail 
l'entree en vigueur de la Charte, les noms des 
Parties Contractantes qui l'auront ratifiee ou 
approuvee et le depöt de tout instrument de 
ratification ou d'approbation intervenu ulte
rieurement. 

Article 36 

Amendements 

Tout Membre du Conseil de l'Europe peut 
proposer des amendements a la presente Char
te par communication adressee au Secretaire 



Generalsekreteraren skall till de övriga med
lemmarna av Europarådet vidarebefordra alla 
dylika ändringsförslag. Förslagen skall därefter 
prövas av ministerkommitten samt underställas 
den rådgivande församlingen för yttrande. 
Ändringsförslag som vunnit ministerkommit
tens godkännande skall träda i kraft den tret
tionde dagen efter den dag då samtliga 
fördragsslutande parter underrättat generalsek
reteraren om sitt godkännande. Generalsekre
teraren skall underrätta alla medlemmar av 
Europarådet samt Internationella arbetsbyråns 
generaldirektör om ikraftträdandet av dylika 
ändringar. 

Artikel 37 

Uppsägning 

I. En fördragsslutande part får säga upp 
denna stadga endast vid utgången av en period 
om fem år från den dag då stadgan trädde i 
kraft för denna part eller vid utgången av varje 
därpå följande tvåårsperiod och, i båda fallen, 
efter sex månaders uppsägning genom medde
lande till Europarådets generalsekreterare, som 
skall underrätta de övriga parterna samt Inter
nationella arbetsbyråns generaldirektör om 
uppsägningen. Uppsägningen skall inte inverka 
på stadgans giltighet i förhållande till de övriga 
fördragsslutande parterna, förutsatt att antalet 
sådana fördragsslutande parter alltid uppgår 
till minst fem. 

2. En fördragsslutande part får i enlighet 
med bestämmelserna i föregående stycke, säga 
upp en sådan artikel eller en sådan punkt i del 
Il i denna stadga som den godtagit, förutsatt 
att antalet artiklar eller punkter som den 
fördragsslutande parten är bunden av aldrig 
underskrider 10 i det förra fallet och 45 i det 
senare samt att detta antal artiklar och punkter 
även i fortsättningen innefattar de artiklar som 
den fördragsslutande parten valt ut bland dem 
som särskilt omnämns i artikel 20 stycke I 
punkt b). 

3. En fördragsslutande part får, på de vill
kor som anges i stycke I i denna artikel, säga 
upp denna stadga eller artiklar eller punkter i 
del Il av stadgan beträffande ett territorium 
som denna stadga är tillämplig på med stöd av 
en i enlighet med i stycke 2 i artikel 34 avgiven 
förklaring. 
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General du Conseil de l'Europe. Le Secretaire 
General transmettra aux autres Membres du 
Conseil de l'Europe les amendements ainsi 
proposes qui seront examines par le Comite des 
Ministres et soumis pour avis a I' Assemblee 
Consultative. Tout amendement approuve par 
le Comite des Ministres entrera en vigueur le 
trentieme jour apres que toutes les Parties 
Contractantes auront informe le Secretaire Ge
neral de leur acceptation. Le Secretaire General 
notifiera å tous les Etats membres du Conseil 
de l'Europe et au Directeur general du Bureau 
international du travail l'entree en vigueur de 
ces amendements. 

Article 37 

Denonciation 

I. Aucune Partie Contractante ne peut de
noncer la presente Charte avant l'expiration 
d'une periode de cinq ans apres la date a 
laquelle la Charte est entree en vigueur en ce 
qui la concerne, ou avant l'expiration de toute 
autre periode ulterieure de deux. ans et, dans 
tous les cas, un preavis de six mois sera notifie 
au Secretaire General du Conseil de l'Europe 
qui en informera les autres Parties Contractan
tes et le Directeur general du Bureau internati
onal du travail. Cette denonciation n'affecte 
pas la validite de la Charte a l'egard des autres 
Parties Contractantes, sous reserve que le nom
bre de celles-ci ne soit jamais infärieur å cinq. 

2. Toute Partie Contractante peut, aux ter
mes des dispositions enoncees dans le parag
raphe precedent, denoncer tout article ou pa
ragraphe de la partie Il de la Charte qu'Elle a 
accepte, sous reserve que le nombre des articles 
ou paragraphes auxquels cette Partie Contrac
tante est tenue ne soit jamais infärieur a 10 
dans le premier cas et a 45 dans le second et 
que ce nombre d'articles ou paragraphes conti
nue de comprendre les articles choisis par cette 
Partie Contractante parmi ceux auxquels une 
refärence speciale est faite dans l'article 20, 
paragraphe I, alinea b. 

3. Toute Partie Contractante peut denoncer 
la presente Charte ou tout article ou paragrap
he de la partie Il de la Charte aux conditions 
prevues au paragraphe I du present article, en 
ce qui concerne tout territoire auquel s'appli
que la Charte en vertu d'une declaration faite 
conformement au paragraphe 2 de l'article 34. 
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Artikel 38 

Bilaga 

Bilagan till denna stadga skall utgöra en 
integrerande del av stadgan. 

Till bekräftelse härav har undertecknade, 
därtill vederbörligen befullmäktigade, under
tecknat denna stadga. 

Som skedde i Turin den 18 oktober 1961 på 
engelska och franska, vilka båda texter har 
samma giltighet, i ett enda exemplar, som skall 
deponeras i Europarådets arkiv. Europarådets 
generalsekreterare skall övesända bestyrkta ko
pior till varje fördragsslutande ~tat som under
tecknat stadgan. 

Article 38 

Annexe 

L 'Annexe a la presente Charte fait partie 
integrante de celleci. 

En foi de quoi, les soussignes, dument auto
rises a cet effet, ont signe la presente Charte. 

Fait a Turin, le 18 octobre 1961, en fran~ais 
et en anglais, les deux textes faisant egalement 
foi, en un seul exemplaire qui sera depose dans 
les archives du Conseil de l'Europe. Le Secre
taire General en communiquera des copies 
certifiees conformes a tous les signataires. 



BILAGA 

till den sociala stadgan 

Den sociala stadgans räckvidd vad avser 
skyddade personer 

I. Om inte annat stadgas i artikel 12 punkt 4 
och artikel 13 punkt 4, inbegriper de personer 
som omfattas av artiklarna 1-17 utlänningar 
endast om dessa är medborgare hos en annan 
fördragsslutande part och är lagligen bosatta 
eller regelbundet arbetar på den ifrågavarande 
fördragsslutande partens territorium; vid tolk
ningen av dessa artiklar skall dock bestämmel
serna i artiklarna 18 och 19 beaktas. 

Denna tolkning utesluter inte att en 
fördragsslutande part utsträcker motsvarande 
förmåner till att omfatta även andra personer. 

2. Varje fördragsslutande part skall tiller
känna dem som är flyktingar enligt konventio
nen angående flyktingars rättsliga ställning, 
undertecknad i Geneve den 28 juli 1951, och 
som lagligen uppehåller sig på dess territorium, 
en behandling som är så förmånlig som möjligt 
och som under alla förhållanden inte är mindre 
förmånlig än den som den fördragsslutande 
parten åtagit sig enligt sagda konvention eller 
enligt andra giltiga internationella överenskom
melser som är tillämpliga på sådana flyktingar. 

Del I 

punkt 18 

och 

Del Il 

Artikel 18 punkt 

Dessa bestämmelser skall inte anses beröra 
frågan om tillträde till de fördragsslutande 
parternas territorier eller inverka på bestäm
melserna i den europeiska bosättningskonven
tionen, undertecknad i Paris den 13 december 
1955. 

Annexe il la Charte sociale 

Portee de la Charte sociale en ce qui 
concerne les personnes protegees: 
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I. Sous reserve des dispositions de l'article 
12, paragraphe 4, et de l' article 13, paragraphe 
4, les personnes visees aux articles ler a 17 ne 
comprennent les etrangers que dans la mesure 
ou ils sont des ressortissants des autres Parties 
Contractantes residant legalement ou travail
lant regulierement sur le territoire de la Partie 
Contractante interessee, etant entendu que les 
articles susvises seront interpretes a la lumiere 
des dispositions des articles 18 et 19. 

La presente interpretation n'exclut pas 
!'extension de droits analogues a d'autres per
sonnes par l'une quelconque des Parties Con
tractantes. 

2. Chaque Partie Contractante accordera 
aux refugies repondant a la definition de la 
Convention de Geneve du 28 juillet 1951, 
relative au statut des refugies, et residant 
regulierement sur son territoire, un traitement 
aussi favorable que possible et en tout cas non 
moins favorable que celui auquel Elle s'est 
engagee en vertu de la Convention de 1951, 
ainsi que de tous autres accords internationaux 
existants et applicables aux refugies mention
nes ci-desus. 

Partie I: 

Paragraphe 18 

et 

Partie Il: 

Article 18, paragraphe I" 

Il est entendu que ces dispositions ne concer
nent pas I' entree sur le territoire des Parties 
Contractantes et ne portent pas atteinte a celles 
de la Convention europeenne d'etablissement 
signee a Paris le 13 decembre 1955. 
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Del Il 
Artikel I punkt 2 

Denna bestämmelse skall inte tolkas såsom 
innebärande vare sig förbud mot eller godkän
nande av klausuler eller praxis till skydd för 
fackförbund. 

Artikel 4 punkt 4 
Denna bestämmelse skall inte uppfattas så

som innebärande förbud mot omedelbart av
skedande på grund av allvarlig förseelse. 

Artikel 4 punkt 5 
En fördragsslutande part skall anses kunna 

göra i denna punkt avsedd utfästelse, om det 
enligt lag, kollektivavtal eller skiljedom inte 
medges avdrag på lön beträffande det stora 
tlertalet arbetstagare. Undantag får göras en
dast beträffande personer som inte omfattas av 
ifrågavarande lagstiftning, avtal eller skilje
dom. 

Artikel 6 punkt 4 
Varje fördragsslutande part kan för sitt eget 

vidkommande i lag reglera utövandet av strejk
rätten, förutsatt att varje annan inskränkning i 
denna rätt kan motiveras i enlighet med villko
ren i artikel 31. 

Artikel 7 punkt 8 
En föredragsslutande part skall anses kunna 

göra i denna punkt avsedd utfästelse, om 
parten i denna utfästelses anda i lag fastställer 
att det stora tlertalet personer under 18 år inte 
får hållas i nattarbete. 

Artikel 12 punkt 4 
Orden ''och på de villkor som stadgas i 

dessa överrenskommelser" i inledningen till 
denna punkt skall bland annat anses innebära, 
att en fördragsslutande part i fråga om 
förmåner som utgår oberoende av erlagda 
försäkringsavgifter kan ställa krav på bosätt
ning under viss tid innan parten beviljar annan 
fördragsslutande parts medborgare sådana 
förmåner. 

Artikel 13 punkt 4 
Regeringar som inte biträtt den europeiska 

konventionen om social och medicinsk hjälp 

Partie Il 

Article I"', paragraphe 2 

Cette disposition ne saurait etre interpretee 
ni comme interdisant ni comme autorisant les 
clauses ou pratiques de securite syndicale. 

Article 4, paragraphe 4 
Cette disposition sera interpretee de maniere 

a ne pas interdire un licenciement immediat en 
cas de faute grave. 

Article 4, paragraphe 5 
Il est entendu qu'une Partie Contractante 

peut prendre l'engagement requis dans ce pa
ragraphe si les retenues sur salaires sont inter
dites pour la grande majorite des travailleurs, 
soit par la loi, soit par les conventions collecti
ves ou les sentences arbitrales, les seules excep
tions etant constituees par les personnes non 
visees par ces instruments. 

Article 6, paragraphe 4 
Il est entendu que chaque Partie Contractan

te peut, en ce qui la concerne, reglementer 
l'exercice du droit de greve par la loi, pourvu 
que toute autre restriction eventuelle å ce droit 
puisse etre justifiee aux termes de l' article 31. 

Article 7, paragraphe 8 
Il est entendu qu'une Partie Contractante 

aura rempli l'engagement requis dans ce parag
raphe si elle se conforme å l'esprit de cet 
engagement en prevoyant dans la legislation 
que la grande majorite des mineurs de 18 ans 
ne sera pas employee å des travaux de nuit. 

Article 12, paragraphe 4 
Les mots "et sous reserve des conditions 

arretees dans ces accords" figurant dans 
l'introduction a ce paragraphe sont consideres 
comme signifiant que, en ce qui concerne les 
prestations existant independamment d'un sys
teme contributif, une Partie Contractante peut 
requerir l'accomplissement d'une periode de 
residence prescrite avant d'octroyer ces presta
tions aux ressortissants d'autres Parties Con
tractantes. 

Article 13, paragraphe 4 
Les gouvernements qui ne sont pas Parties a 

la Convention europeenne d'assistance sociale 



kan ratificera den sociala stadgan beträffande 
denna punkt under förutsättning att de beviljar 
övriga fördragsslutande parters medborgare en 
behandling som står i överensstämmelse med 
föreskrifterna i sagda konvention. 

Artikel 19 punkt 6 
Vid tillämpningen av denna bestämmelse 

skall uttrycket "utländsk arbetstagares familj" 
anses inbegripa åtminstone hans hustru samt 
barn under 21 år som han försörjer. 

Del III 
Denna stadga· innehåller rättsliga förpliktel

ser av internationell karaktär, och tillämp
ningen av dem är inte underkastad annan 
kontroll än den som föreskrivs i del lV av 
stadgan. 

Artikel 20 punkt l 
"Numrerade punkter" skall anses innefatta 

även artiklar som består av en enda punkt. 

Del V 

Artikel 30 
Uttrycket "i händelse av krig eller annat 

allmänt kristillstånd" skall anses innefatta 
även krigshot. 
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et medicale peuvent ratifier la Charte sociale en 
ce qui concerne ce paragraphe, sous reserve 
qu' ils accordent aux ressortissants des autres 
Parties Contractantes un traitement conforme 
aux dispositions de ladite Convention. 

Article 19, paragraphe 6 
Aux fins d'application de la presente disposi

tion, les termes "famille du travailleur mig
rant" sont interpretes comme visant au moins 
l'epouse du travailleur et ses enfants de moins 
de 21 ans qui sont a sa charge. 

Partie III 
lI est entendu que la Charte contient des 

engagements juridiques de caractere internati
onal dont l'application est soumise au seul 
contröle vise par la partie IV. 

Article 20, paragraphe 1 •r 
Il est entendu que les "paragraphes numero

tes" peuvent comprendre des articles ne conte
nant qu'un seul paragraphe. 

Partie V 

Article 30 
Les termes ''en cas de guerre ou en cas 

d •au tre danger public" seront interpretes de 
maniere a couvrir egalement la rnenace de 
guerre. 
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TILLÄGSPROTOKOLL 

till den europeiska sociala stadgan 

Inledning 

De medlemsstater i Europarådet som under
tecknat detta protokoll, 

som är beslutna att vidta nya åtgärder för att 
utvidga skyddet för de sociala och ekonomiska 
rättigheter som säkerställs genom Europeiska 
sociala stadgan, vilken öppnades för under
tecknande i Turin den 18 oktober 1961 (nedan 
kallad "stadgan"), 

har kommit överens om följande: 

Del I 
De fördragsslutande parterna erkänner att 

målet för den politik som de skall fullfölja med 
alla lämpliga medel, såväl nationellt som inter
nationellt, skall vara att uppnå sådana för
hållanden att följande rättsgrundsatser och 
principer effektivt kan förverkligas: 

1. Alla arbetstagare har rätt till lika möjlig
heter och lika behandling i frågor som rör 
anställning och yrkesutövning utan diskrimine
ring på grund av kön. 

2. Arbetstagare har rätt till information och 
samråd inom företaget. 

3. Arbetstagare har rätt att delta i avgöran
den om och förbättring av arbetsförhållanden 
och arbetsmiljö i företaget. 

4. Varje äldre människa har rätt till socialt 
skydd. 

Del II 
De fördragsslutande parterna utfäster sig att 

på det sätt som föreskrivs i del III anse sig 
bundna av förpliktelserna i följande artiklar. 

PROTOCOLE 

Addilionel a la charte sociale Europeenne 

Preambule 

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, 
signataires du present Protocole, 

Resolus å prendre de nouvelles mesures 
propres å elargir la. protection des droits soci
aux et economiques garantie par la Charte 
sociale europeenne, ouverte å la signature å 
Turin le 18 octobre 1961 (ciapres denommee 
"la Charte"), 

Sont convenus de ce qui suit: 

Partie I 
Les parties reconnaissent comme objectif 

d'une politique qu'Elles poursuivront par tous 
les moyens utiles, sur les plans national et 
international, la realisation de conditions prop
res å assurer l'exercice effectif des droits et 
principes suivants: 

I. Tous les travailleurs ont droit å l'egalite 
de chances et de traiternent en matiere d'emp
loi et de profession, sans discrimination fondee 
sur le sexe. 

2. Les travailleurs ont droit å !'information 
et å la consultation au sein de l'entreprise. 

3. Les travailleurs ont le droit de prendre 
part å la determination et å l' amelioration des 
conditions de travail et du milieu du travail 
dans l'entreprise. 

4. Toute personne ågee a droit å une protec
tion sociale. 

Partie Il 
Les Parties s'engagent å se considerer com

me liees, ainsi que prevu å la partie m, par les 
obliga-

tions resultant des articles ci-apres: 



Artikel 1 

Rätt till lika möjligheter och lika 
behandling i frågor som rör anställning och 
yrkesutövning utan diskriminering på grund 

av kön 

I. I syfte att säkerställa ett effektivt utövan
de av rätten till lika möjligheter och lika 
behandling i frågor som rör anställning och 
yrkesutövning utan diskriminering på grund av 
kön, utfäster sig de fördragsslutande parterna 
att erkänna denna rätt och att vidta lämpliga 
åtgärder för att tillförsäkra och främja tillämp
ningen av denna på följande områden: 

- tillträde till anställning, skydd mot upp
sägning och omplacering: 

- yrkesvägledning, yrkesutbildning, om
skolning och rehabilitering; 

- anställningsvillkor och arbetsförhållan
den, inbegripet lön; 

- karriärutveckling inbegripet befordran. 

2. Bestämmelser rörande skydd för kvinnor, 
särskilt vad avser havandeskap, barnsbörd och 
p~rioden efter en förlossning, skall inte betrak
tas som diskriminering i enlighet med vad som 
anges i stycke l i denna artikel. 

3. Stycke l i denna artikel skall inte utgöra 
hinder för vidtagande av speciella åtgärder 
syftande till att avhjälpa faktista brister vad 
avser jämställdhet. 

4. Yrkesverksamheter, som på grund av sin 
art eller de sammanhang i vilka de utövas kan 
anförtros endast åt personer av ettdera könet, 
får uteslutas från tillämpningsområdet för den
na artikel eller vissa av dess bestämmelser. 

Artikel 2 

Rätt till in/ ormation och samråd 

I. I syfte att säkerställa ett effketivt utövan
de av arbetstagares rätt till information och 
samråd inom företaget utfäster sig de fördrags
slutande parterna att anta eller främja åtgärder 
som möjliggör för arbetstagare eller deras re
presentanter att i enlighet med nationell lag
stiftning och sedvänja: 

a. bli informerade, regelbundet eller vid 
lämplig tidpunkt samt på lättfattligt sätt, om 
det ekonomiska och finansiella läget i det 
företag där de är anställda, under förutsättning 
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Article I 

Droit a l'ega/ite de chances et de 
traitement en matiere d'emploi et de 

profession, sans discrimination fondee sur le 
sexe 

I. En vue d'assurer l'exercice effectif du 
droit å l' egalite de chances et de traitement en 
matiere d'emploi et de profession sans discri
mination fondee sur le sexe, les Parties s'enga
gent å reconnaitre ce · droit et å prendre les 
mesures appropriees pour en assurer ou en 
promouvoir l'application dans les domaines 
suivants: 

- acces å l'emploi, protection contre le 
licenciement et reinsertion professionnelle; 

- orientation et formation professionnelles, 
recyclage, readaptation professionnelle; 

- conditions d'emploi et de travail, y com
pris la remuneration; 

- deroulement de la carriere, y compris la 
promotion. 

2. Ne seront pas considerees comme des 
discriminations au sens du paragraphe 1 du 
present article les dispositions relatives il la 
protection de la femme, notamment en ce qui 
concerne la grossesse, l'accouchemenc et la 
periode post-natale. 

3. Le paragraphe 1 du present article ne fait 
pas obstacle å !'adoption de mesures specifi
ques visant å remedier il des inegalites de fait. 

4. Pourront etre exclues du champ d'applica
tion du present article, ou de certaines de ses 
dispositions, les activites professionnelles qui, 
en raison de leur nature ou des conditions de 
leur exercice, ne peuvent etre confiees qu'å des 
personnes d'un sexe donne. 

Article 2 

Droit a !'information et a la consultation 

l. En vue d'assurer l'exercice effectif du 
droit des travailleurs å !'information et il la 
consultation au sein de l'entreprise, les Parties 
s'engagent a prendre ou å promouvoir des 
mesures permettant aux travailleurs ou a leurs 
representants, conformement å la legislation et 
la pratique nationales: 

a. d'etre informes regulierement ou en temps 
opportun et d'une maniere comprehensible, de 
la situation economique et financiere de 
l'entreprise qui les emploie, etant entendu que 



att viss information, som skulle kunna vara till 
skada för företaget, får undanhållas eller be
handlas konfidentiellt och 

b. få samråde i god tid om föreslagna beslut 
som avsevärt skulle kunna inverka på arbetsta
garnas intressen och särskilt om beslut som 
skulle kunna få betydande följder för anställ
ningssituationen i företaget. 

2. De fördragsslutande parterna kan från 
tillämpningsområdet för stycke 1 i denna arti
kel undanta sådana företag som har färre 
anställda än ett visst antal, som skall fastställas 
enligt nationell lagstiftning eller sedvänja. 

Artikel 3 

Rätt att delta i avgöranden om och 
förbättring av arbetsförhållanden och 

arbetsmiljö 

1. I syfte att säkerställa ett effektivt utövan
de av arbetstagares rätt att delta i avgöranden 
om och förbättring av arbetsförhållandena och 
arbetsmiljön inom företaget utfäster sig de 
fördragsslutande parterna att anta eller främja 
åtgärder som möjliggör för arbetstagare eller 
deras representanter att i enlighet med natio
nell lagstiftning och sedvänja bidra till: 

a. avgöranden om och förbättring av arbets
förhållanden, arbetsorganisation och arbets
miljö, 

b. skydd av hälsa och säkerhet inom före
taget, 

c. inrättande av sociala och sociokulturella 
tjänster och arrangemang inom företagen, 

d. övervaka att föreskrifter om dessa frågor 
iakttas. 

2. De fördragsslutande parterna kan från 
tillämpningsområdet för stycke l i denna arti
kel undanta sådana företag som har färre 
anställda än ett visst antal, som skall fastställas 
enligt nationell lagstiftning eller sedvänja. 

Artikel 4 

De äldres rätt till socialt skydd 

I syfte att säkerställa ett effektivt utövande 
av äldre människors rätt till socialt skydd 
utfäster sig de fördragsslutande parterna att 
anta eller främja, antingen direkt eller i samar
bete med offentliga eller privata organisatio
ner, lämpliga åtgärder avsedda särskilt att: 

la divulgation de certaines informations pou
vant porter prejudice å l'entreprise pourra etre 
refusee ou qu'il pourra etre exige que celles-ci 
soient tenues confidentielles; et 

b. d'etre consultes en temps utile sur les 
decisions envisagees qui sont susceptibles 
d'affecter substantiellement les interets des tra
vailleurs et notamment sur celles qui auraient 
des consequences importantes sur la situation 
de l'emploi dans l'entreprise. 

2. Les Parties pourront exclure du champ 
d'application du paragraphe 1 du present artic
le les entreprises dont les effectifs n'atteignent 
pas un seuil determine par la legislation ou la 
pratique nationales. 

Article 3 

Droit de prendre part a la determination 
er a l'ame/ioration des conditions de travail 

er du mi/ieu du travail 

1. En vue d'assurer l'exercice effectif du 
droit des travailleurs de prendre part å la 
determination et å l'amelioration des conditi
ons de travail et du milieu du travail dans 
l'entreprise, les Parties s'engagent å prendre ou 
å promouvoir des mesures permettant aux 
travailleurs ou å leurs representants, conforme
ment åla legislation et åla pratique nationales, 
de contribuer: 

a. å la determination et å l'amelioration des 
conditions de travail, de !'organisation du tra
vail et du milieu du travail; 

b. åla protection de la sante et de la securite 
au sein de l'entreprise; 

c. å !'organisation de services et facilites 
sociaux et socio-culturels de l'entreprise; 

d. au contröle du respect de la reglementa
tion en ces matieres. 

2. Les Parties pourront exclure du champ 
d'application du paragraphe 1 du present artic
le les entreprises dont les effectifs n'atteignent 
pas un seuil determine par la legislation ou la 
pratique nationales. 

Article 4 

Droit des personnes ågees å une protection 
socile 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit 
des personnes ågees å une protection sociale, 
les Parties s'engagent å prendre ou å promou
voir, soit directement soit en cooperation avec 
les organisations publiques ou pnvees, des 
mesures appropriees tendant notamment: 



1. möjliggöra för de äldre att så länge som 
möjligt förbli fullvärdiga medlemmar av sam
hället genom 

a. lämpliga resurser som gör det möjligt för 
dem att föra ett värdigt liv och att spela en 
aktiv roll i det offentliga, det sociala och det 
kulturella livet, 

b. tillhandhållande av information om tjäns
ter och arrangemang som de äldre har tillgång 
till samt om deras möjligheter att utnyttja 
dem, 

2. möjliggöra för de äldre att fritt välja 
livsstil och att så länge de önskar och kan föra 
ett oberoende liv i den omgivning som de är 
förtrogna med, genom 

a. tillhandahållande av bostäder som är 
lämpliga för deras behov och deras hälsotill
stånd eller av lämpligt stöd för anpassning av 
bostad, 

b. hälsovård och tjänster som deras tillstånd 
kräver, 

3. tillförsäkra äldre som bor på institutioner 
lämpligt stöd, med hänsyn tagen till deras 
privatliv samt delaktighet i beslut rörande lev
nadsförhållandena på institutionen. 

Del III 

Artikel 5 

Utfästelser 

I. Varje fördragsslutande part utfäster sig 
att: 

a. betrakta del I i detta protokoll som en 
förklaring av de syften som den fördragsslu
tande parten i enlighet med bestämmelserna i 
det inledande stycket till nämnda del skall söka 
uppnå med alla lämpliga medel, 

b. anse sig bunden av en eller flera artiklar i 
del Il i detta protokoll. 

2. Europarådets generalsekreterare skall no
tifieras om den artikel eller de artiklar som 
utvalts i enlighet med stycke I punkt b) i denna 
artikel samtidigt som den berörda fördragsslu
tande staten deponerar sitt ratifikations- eller 
godkännandeinstrument. 

3. Varje fördragsslutande part får vid en 
senare tidpunkt, genom notifikation till gene
ralsekreteraren, förklara att den anser sig bun-
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1. ä permettre aux personnes ägees de de
meurer le plus longtemps possible des membres 
ä part entiere de la societe, moyennant: 

a. des ressources suffisantes pour leur per
mettre de mener une existence decente et de 
participer activement ä la vie publique, sociale 
et cuiturelle; 

b. la diffusion des informations concernant 
les services et les facilites existant en faveur des 
personnes ägees et les possibilites pour celles-ci 
d'y recourir; 

2. ä permettre aux personnes ägees de choisir 
librement leur mode de vie et de mener une 
existence independante dans leur environne
ment habituel aussi longtemps qu'elles le sou
haitent et que cela est possible, moyennant: 

a. la mise å disposition de logements approp
ries å leurs besoins et å leur etat de sante ou 
d'aides adequates en vue de l'amenagement du 
logement; 

b. les soins de same et les services que 
necessiterait leur etat; 

3. ä garantir aux personnes ågees vivant en 
institution l'assistance appropriee dans le res
pect de la vie privee, wt la participation ä la 
determination des conditions de vie dans !'ins
titution. 

Partie III 

Article 5 

Engagements 

1. Chacune des Parties s'engage: 

a. å considerer la partie I du present Proto
cole comme une declaration determinant les 
objectifs dont Elle poursuivra par tous les 
moyens utiles la realisation, conformement aux 
dispositions du paragraphe introductif de ladi
te partie; 

b. å se considerer comme liee par un ou 
plusieurs articles de la partie Il du present 
Protocole. 

2. Le ou les articles choisis conformement 
aux dispositions de l'alinea b du paragraphe I 
du present article seront notifies au Secretaire 
General du Conseil de l'Europe par l'Etat 
Contractant au moment du depöt de son ins
trument de ratification, d'acceptation ou 
d'approbation. 

3. Chacune des Parties pourra, a tout mo
ment ulterieur, declarer par notification adres
see au Secretaire General qu'Elle se considere 
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den av andra artiklar i del Il i detta protokoll 
som den inte redan godtagit i enlighet med 
stycke l i denna artikel. Sådana senare gjorda 
utfästelser skall anses utgöra en integrerande 
del av ratifikationen eller godkännandet och 
skall ha samma verkan från och med den 
trettionde dagen efter dagen för notifikatio
nen. 

Del IV 

Artikel 6 

Övervakning av att gjorda utfästelser uppfylls 

Parterna skall rapportera om tillämpningen 
av de bestämmelser i del Il i detta protokoll 
som de har godtagit i de rapporter vilka inges 
enligt artikel 21 i stadgan. 

Del V 

Artikel 7 

Verkställighet av gjorda utfästelser 

I . De relevanta bestämmelserna i artiklarna 
I till 4 i del Il i detta protokoll kan verkställas 
genom: 

a. lagar och andra föreskrifter 
b. avtal mellan arbetsgivare eller arbetsgivar

organisationer och arbetstagarorganisationer, 

c. en kombination av dessa båda metoder, 
eller 

d. andra lämpliga åtgärder. 
2. De utfästelser som härleder sig från artik

larna 2 och 3 i del Il i detta protokoll skall 
betraktas som uppfyllda om bestämmelserna, i 
enlighet med stycke I i denna artikel, tillämpas 
på det stora flertalet av de arbetstagare som 
berörs. 

Artikel 8 

Förhållandet mellan stadgan och detta 
protokoll 

I. Bestämmelserna i detta protokoll skall 
inte inverka på bestämmelserna i stadgan. 

2. Artiklarna 22 till 32 samt artikel 36 i 
stadgan skall äga motsvarande tillämpning på 
detta protokoll. 

comme liee par tout autre article figurant dans 
la partie 11 du present Protocole et qu' Elle 
n'avait pas encore accepte conformement aux 
dispositions du paragraphe l du present article. 
Ces engagements ulterieurs seront reputes par
tie integrante de la ratirecation, de l'accepta
tion ou de l'approbation et porteront les me
mes effets des le trentieme jour suivant la date 
de la notification. 

Partie IV 

Article 6 

Contröle du respect des obligations souscrites 

Les Parties presenteront des rapports relatifs 
å l'application des dispositions de la partie Il 
du present Protocole qu'Elles auront acceptees 
dans le cadre des rapports etablis en vertu de 
l'article 21 de la Charte. 

Partier V 

Article 7 

Mise en ceuvre des engagements souscrits 

I. Les dispositions pertinentes des articles I 
å 4 de la partie Il du present Protocole peuvent 
etre mises en ceuvre par: 

a. la legislation ou la reglementation; 
b. des conventions conclues entre emplo

yeurs ou organisations d'employeurs et organi
sations de travailleurs; 

c. une combinaison de ces deux methodes; 
ou 

d. d'autres moyens appropries. 
2. Les engagements decoulant des articles 2 

et 3 de la partie Il du present Protocole seront 
consideres comme remplis des lors que ces 
dispositions seront appliquees, conformement 
au paragraphe l du present article, å la grande 
majorite des travailleurs interesses. 

Article 8 

Relations entre la Charte et le present 
Protocole 

I. Les dispositions du present Protocole ne 
portent pas atteinte aux dispositions de la 
Charte. 

2. Les Articles 22 å 32 et 36 de la Charte 
s'appliquent, mutatis mutandis, au present 
Protocole. 



Artikel 9 

Territoriell tillämpning 

I. Detta protokoll skall tillämpas på varje 
fördragsslutande parts moderland. Varje stat 
kan, vid undertecknandet eller vid depone· 
ringen av sitt ratifikations- eller godkännande
instrument, genom en till Europarådets gene· 
ralsekreterare riktad förklaring ange vilket ter· 
ritorium som för det angivna ändamålet skall 
betraktas som moderlandet. 

2. Varje fördragsslutande part kan vid ratifi
kationen eller godkännandet av detta protokoll 
eller vid vilken som helst senare tidpunkt i en 
till Europarådets generalsekreterare ställd noti
fikation förklara att detta protokoll helt eller 
delvis skall tillämpas även på det eller de i 
förklaringen angivna, utanför moderlandet be
lägna, territorier för vilkas internationella 
förbindelser parten är ansvarig eller för vilka 
parten påtar sig ansvar. I förklaringen skall 
anges vilken eller vilka artiklar i del Il i detta 
protokoll som den godtar som bindande för de 
angivna territorierna. 

3. Protokollet skall även tillämpas på det 
eller de territorier som anges i den ovan nämn
da förklaringen från och med den trettionde 
dagen efter den dag då generalsekreteraren 
mottagit notifikation om en sådan förklaring. 

4. Varje fördragsslutande part kan vid en 
senare tidpunkt genom en notifikation ställd 
till Europarådets generalsekreterare förklara 
att den, vad avser ett eller flera av de territorier 
som detta protokoll enligt stycke 2 i denna 
artikle även skall tillämpas på, som bindande 
godtar artiklar som den inte redan godtagit vad 
avser detta eller dessa territorier. Sådana sena
re gjorda utfästelser skall anses utgöra en 
integrerande del av den ursprungliga förkla
ringen rörande territoriet i fråga och skall ha 
samma verkan från och med den trettionde 
dagen efter den dag då gen~ralsekreteraren 
mottog notifikation om den sådan förklaring. 

Artikl!l 10 

Undertecknande, ratifikation, godkännande 
och ikraftträdande 

l. Detta protokoll skall stå öppet för under
tecknande av de medlemsstater i Europarådet 

Article 9 

Application territoriale 
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I. Le present Protocole s'applique au terri
toire metropolitain de chaque Partie. Tout Etat 
peut, au moment de la signature ou au moment 
du depöt de son instrument de ratification, 
d' acceptation ou d' approbation, preciser, par 
declaration faite au Secretaire General du Con
seil de l'Europe, le territoire qui est considere å 
cette fin comme son territoire metropolitain. 

2. Tout Etat Contractant peut, au moment 
de la ratification, de l'acceptation ou de 
l'approbation du present Protocole, ou å tout 
autre moment par la suite, declarer, par notifi
cation adressee au Secretaire General du Con
seil de l'Europe, que leProtocole, en tout ou en 
partie, s' appliquera a celui ou a ceux des 
territoires non metropolitains designes dans 
ladite declaration et dont Il assure les relations 
internationales ou dont Il assume la responsa
bilite internationale. Il specifiera dans cette 
declaration le ou les articles de la partie Il du 
present Protocole qu'II accepte comme obliga
toires en ce ui concerne chacun des territoires 
designes dans la declaration. 

3. Le present Protocole entrera en vigueur å 
l'egard du territoire ou des territoires designes 
dans la declaration visee au paragraphe prece
dent a partir du trentieme jour qui suivra la 
date a laquelle le Secretaire General aura re9u 
la notification de cette declaration. 

4. Toute Partie pourra, å tout moment 
ulterieur, declarer, par notification adressee au 
Secretaire General du Conseil de l'Europe, 
que, en ce qui concerne un ou plusieurs des 
territoires auxquels le present Protocole 
s'applique en vertu du paragraphe 2 du present 
article, Elle accepte comme obligatoire tout 
article qu'Elle n'avait pas encore accepte en ce 
qui concerne ce ou ces territoires. Ces engage
ments ulterieurs seront reputes partie integran
te de la declaration originale en ce qui concerne 
le territoire en question et porteront les memes 
effets a partir du trentieme jour qui suivra la 
date a laquelle le Secretaire General aura re9u 
la notification de cette declaration. 

Article 10 

Signature, ratficarion, acceptation, 
approbation et enrree en vigueur 

I . Le present Protocole est ouvert a la 
signature des Etats membres du Conseil de 
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som undertecknat stadgan. Det skall ratificeras 
eller godkännas. Ingen stat som är medlem av 
Europarådet skall ratificera eller godkänna 
detta protokoll om så ej sker samtidigt med 
eller efter ratifikation av stadgan. Ratifika
tions- eller godkännandeinstrumenten skall de
poneras hos Europarådets generalsekreterare. 

2. Protokollet träder i kraft den trettionde 
dagen efter dagen för deponeringen av det 
tredje ratifikations- eller godkännandeinstru
mentet. 

3. För varje signatärstat som senare ratifice
rar protokollet träder det i kraft den trettionde 
dagen efter den dag då den deponerar sitt 
ratifikations- eller godkännandeinstrument. 

Artikel 11 

Uppsägning 

l. En fördragsslutande part får säga upp 
detta protokoll endast vid utgången av en 
period om fem år från den dag då protokollet 
trädde i kraft för ifrågavarande part eller vid 
utgången av varje därpå följande tvåårsperiod 
och, i båda fallen, efter sex månaders uppsäg
ning genom meddelande till Europarådets ge
neralsekreterare. Uppsägningen skall inte in
verka på protokollets giltighet i förhållande till 
övriga parter, förutsatt att antalet sådana par
ter alltid uppgår till minst tre. 

2. Varje fördragsslutande part får, i enlighet 
med bestämmelserna i föregående stycke, säga 
upp varje artikel i del Il i detta protokoll som 
den godtagit, förutsatt att antalet artiklar av 
vilka parten är bunden aldrig understiger en. 

3. Varje fördragsslutande part får, på de 
villkor som anges i stycke I i denna artikel, 
säga upp detta protokoll eller en artikel i del Il 
i detta protokoll vad avser ett territorium som 
protokollet är tillämpligt på med stöd av en i 
enlighet med styckena 2 och 4 i artikel 9 
avgiven förklaring. 

4. Varje fördragsslutande part som är bun
den av stadgan och detta protokoll och som 
säger upp stadgan enligt stycke l i artikel 37 i 
denna skall anses ha sagt upp även protokollet. 

l'Europe, signataires de la Charte. Il sera 
soumis a ratification, acceptation ou approba
tion. un Etat membre du Conseil de l'Europe 
ne pourra ratifier, accepter ou approuver le 
present Protocole sans avoir simultanement ou 
anterieurement ratifie la Charte. Les instru
ments de ratification, d'acceptation ou 
d'approbation seront deposes pres le Secretaire 
General du Conseil de l'Europe. 

2. Le present Protocole entrera en vigueur le 
trentieme jour suivant la date du depöt du 
troisieme instrument de ratification, d'accepta
tion ou d'approbation. 

3. Pour tout Etat signataire qui le ratifiera 
ulterieurement, le present Protocole entrera en 
vigueur le trentieme jour suivant la date du 
depöt de son instrument de ratification, 
d'acceptation ou d'approbation. 

Article 11 

Dinonciation 

1. Aucune Partie ne peut denoncer le present 
Protocole avant l'expiration d'une periode de 
cinq ans apres la date a laquelle le Protocole 
est entre en vigueur en ce qui la concerne, ou 
avant l'expiration de toute autre periode ulte
rieure de deux ans et, dans tous les cas, un 
preavis de six mois sera notifä au Secretaire 
General du Conseil de l'Europe. Cette denonci
ation n'affecte pas la validite du Protocole a 
l'egard des autres Parties sous reserve que le 
nombre de celles-ci ne soit jamais inferieur a 
trois. 

2. Toute Partie peut, aux termes des disposi
tions enoncees dans le paragraphe precedent, 
denoncer tout article de la partie Il du present 
protocole qu'Elle a accepte, sous reserve que le 
nombre des articles auxquels cette Partie est 
tenue ne soit jamais inferieur a un. 

3. Toute Partie peut denoncer le present 
Protocole ou tout article de la partie II du 
Protocole aux conditions prevues au paragrap
he 1 du present article, en ce qui conceme tout 
territoire auquel s'applique le Protocole en 
vertu d'une declaration faite conformement 
aux paragraphes 2 et 4 de I' article 9. 

4. Toute Partie liee par la Charte et par le 
present Protocole, qui aura denonce la Charte 
aux termes des dispositions du paragraphe 1 de 
l'article 37 de celle-ci, sera consideree comme 
ayant denonce aussi le Protocole. 



Artikel 12 

Notifikationer 

Europarådets generalsekreterare skall notifi
era rådets medlemsstater samt Internationella 
arbetsbyråns generaldirektör om 

a. varje undertecknande, 
b. deponeringen av varje ratifikations-, eller 

godkännandeinstrument, 
c. dagen för detta protokolls ikraftträdande i 

enlighet med artiklarna 9 och 10, 
d. varje annan handling, notifikation eller 

meddelande rörande detta protokoll. 

Artikel 13 

Bilaga 

Bilagan till detta protokoll skall utgöra en 
integrerande del av detta. 

Till bekräftelse här av har undertecknade, 
därtill vederbörligen befullmäktigade, under
tecknat detta protokoll. 

Som skedde i Strasbourg den 5 maj 1988 på 
engelska och franska, vilka båda texter har 
samma giltighet i ett enda exemplar, som skall 
deponeras i Europarådets arkiv. Europarådets 
generalsekreterare skall översända bestyrkta 
kopior till varje medlemsstat i Europarådet. 
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Article 12 

Notifications 

Le Secretaire General du Conseil de l'Europe 
notifiera aux Etats membres du Conseil et au 
Directeur General du Bureau International du 
Travail: 

a. toute signature; 
b. le depöt de tout instrument de ratifica

tion, d'acceptation ou d'approbation; 
c. toute date d'entree en vigueur du present 

Protocole conformement å ses articles 9 et I 0; 
d. tout autre acte, notification ou communi

cation ayant trait au present Protocole. 

Article 13 

Annexe 

L 'Annexe au present Protocole fait partie 
integrante de celui-d. 

En foi de quoi, les soussignes, duuent autoo 
rises å cet effet, ont signe le present Protocole. 

Fait å Strasbourg, le 5 mai 1988, en franc;ais 
et en anglais, les deux textes faisant egalement 
foi, en un seul exemplaire qui sera depose dans 
les archives du Conseil de l'Europe. Le Secre
taire General du Conseil de l'Europe en com
muniquera copie certifiee conforme å chacun 
des Etats membres du Conseil de l'Europe. 
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Bilaga till protokollet 

Protokollets räckvid vad avser skyddade 
personer 

1. De personer som omfattas av artiklarna 1 
till 4 inbegriper utlänningar endast i den ut
sträckning som dessa är andra parters medbor
gare, vilka är lagligt bosatta eller regelbundet 
arbetar inom den berörda partens territorium, 
med förbehåll för att dessa artiklar skall tolkas 
i ljuset av bestämmelserna i artiklarna 18 och 
19 i stadgan. 

Denna tolkning utesluter inte att någon av 
de fördragsslutande parterna ger även andra 
personer motsvarande förmåner. 

2. Varje fördragsslutande part tillerkänner 
dem som är flyktingar enligt konventionen 
angående flyktingars rättsliga ställning, under
tecknad i Geneve den 28 juli 1951, och proto
kollet om flyktingars rättsliga ställning av den 
31 januari 1967 och som lagligen uppehåller sig 
inom dess territorium en behandling som är så 
förmånlig som möjligt och som under alla 
förhållanden inte är mindre förmånlig än den 
som parten åtagit sig enligt nämnda konven
tion och andra giltiga internationella över
enskommelser som är tillämpliga på dessa flyk
tingar. 

3. Varje fördragsslutande part tillerkänner 
dem som är statslösa personer enligt konven
tionen angående staslösa personers rättsliga 
ställning, upprättad i New York den 28 sep
tember 1954, och som lagligen uppehåller sig 
inom dess territorium en behandling som är så 
förmånlig som möjligt och som under alla 
förhållanden inte är mindre förmånlig än den 
som parten åtagit sig enligt nämnda konven
tion och andra giltiga internationella över
enskommelser som är tillämpliga på dessa 
statslösa personer. 

Artikel 
Frågor som rör social trygghet, liksom andra 

bestämmelser rörande arbetslöshetsersättning, 
ålderspension och efterlevandeförmåner, får 
uteslutas från tillämpningsområdet för denna 
artikel. 

Annexe au protocole 

Portee du Protocole en ce qui concerne les 
personnes protegees 

1. Les personnes visees aux articles 1 a 4 ne 
comprennent les etrangers que dans la mesure 
ou ils sont des ressortissants des autres Parties 
residant legalement ou travaillant reguliere
ment sur le territoire de la Partie interessee 
etant entendu que les articles susvises serent 
interpretes a la lumiere des dispositions des 
articles 18 et 19 de la Charte. 

La presente interpretation n'exclut pas 
l'extens;on de droits analogues a d'autres per
sonnes par l'une quelconque des Parties. 

2. Chaque Partie accordera aux refugies 
repondant a la dMinition de la Convention de 
Geneve du 28 j uillet 1951 relative au statut des 
refugies et du Protocole du 31 janvier 1967, et 
residant regulierement sur son territoire, un 
traitement aussi favorable que possible et en 
tout cas non moins favorable que celui auquel 
Elle s'est engagee en vertu de ces instruments, 
ains; que de tous autres accords internationaux 
existants et applicables aux refugies mention
nes ci-dessus. 

3. Chaque Partie accordera aux apatrides 
repondant a la definition de la Convention de 
New York du 28 septembre 1954 relative au 
statut des apatrides et residant regulierement 
sur son territoire, un traitement aussi favorable 
que possible et en tout cas non moins favorable 
que celui auquel Elle s'est engagee en venu de 
cet instrument ainsi que de tous autres accords 
internationaux existants et applicables aux 
apatrides mentionnes ci-dessus. 

Article 1 
Il est entendu que les matieres relevant de Ja 

securite sociale, ains; que les dispositions rela
tives aux prestations de chömage, aux prestati
ons de vieillesse et aux prestations de survi
vants, peuvent etre exclues du champ d'appli
cation de cet article. 



Artikel I stycke 4 
Denna bestämmelse skall inte tolkas så att 

det krävs av de fördragsslutande parterna att 
de i lagar eller andra föreskrifter tar in en 
förteckning över arbeten som till följd av sin 
natur eller de sammanhang i vilka de utförs får 
reserveras för personer av ettdera könet. 

Artiklarna 2 och 3 
1. Vid tillämpning av dessa artiklar skall 

uttrycket "arbetstagares representanter" avse 
personer som betraktas som sådana enligt na
tionell lagstiftning eller sedvänja. 

2. Uttrycket "nationell lagstiftning och sed
vänja'' omfattar i förekommande fall, utöver 
lagar och andra författningar, kollektivavtal, 
andra avtal mellan arbetsgivare och arbetsta
gares representanter, seder och bruk samt rele
vant rättspraxis. 

3. Vid tillämpning av dessa artiklar skall 
uttrycket "företag" anses avse en verksamhet 
bestående av konkreta och abstrakta delar, 
vare sig den är en juridisk person eller ej, som 
bildats i syfte att producera varor eller erbjuda 
tjänster i vinstsyfte och med befogenhet att 
fastställa sin egen marknadspolitik. 

4. Religiösa samfund och deras institutioner 
får uteslutas vid tillämpning av dessa artiklar, 
även om dessa institutioner är "företag" enligt 
innebörden i stycke 3. Inrättningar som bedri
ver verksamhet som kännetecknas av vissa 
ideal eller moralbegrepp, som är skyddade av 
nationell lagstiftning, får uteslutas vid tillämp
ning av dessa artiklar i den utsträckning som 
det är nödvändigt för att skydda företagets 
inriktning. 

5. När de rättigheter som nämns i artiklarna 
2 och 3 utövas i en stat av ett företags olika 
inrättningar, skall den berörda fördragsslutan
de parten anses uppfylla de skyldigheter som 
uppkommer genom dessa bestämmelser. 

Artikel 3 
Denna bestämmelse rör varken staternas be

fogenheter och skyldigheter vad avser hälso
och säkerhetsföreskrifter för arbetsplatser eller 
de befogenheter och skyldigheter som tillkom
mer de organ som ansvarar för övervakning av 
tillämpningen av dessa. 
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Article l, paragraphe 4 
Cette disposition ne saurait etre interpretee 

comme obligeant les Parties a arreter par la 
voie legislative ou reglementaire la !iste des 
activites professionnelles qui, en raison de leur 
nature ou des conditions de leur exercice, 
peuvent etre reservees a des travailleurs d'un 
sexe determine. 

Articles 2 et 3 
1. Aux fins d'application de ces articles, les 

cermes "representants des travailleurs" desig
nent des personnes reconnues comme telles par 
la legislation ou la pratique nationales. 

2. Les termes "la legislation et la pratique 
nationales, visent, selen le cas, outre les lois et 
les reglements, les conventions collectives, 
d'autres accords entre les employeurs et les 
representants des travailleurs, les usages et les 
decisions judiciaires pertinentes. 

3. Aux fins d'application de ces articles, le 
terme, entreprise" est interprete comme visant 
un ensemble d'elemencs materiels et immate
riels, ayant ou non la personnalite juridique, 
destine a la productioh de biens ou a la 
prestation de services. dans un but economi
que, et disposant du pouvoir de decision quant 
a son componement sur le marche. 

4. Il est entendu que les conununautes reli
gieuses et leurs institutions peuvent etre exclues 
de l'application de cec articles meme lorsque 
ces institutions sont des entreprises au sens du 
paragraphe 3. Les etablissements poursuivant 
des activites inspirees par certains ideaux ou 
guidees par certains concepts moraux, ideaux 
et concepts proteges par la legislation nationa
le, peuvent etre exclus de l'application de ces 
articles dans la mesure necessaire pour proteger 
l'orientation de l'entreprise. 

5. Il est entendu que, lorsque dans un Etat 
les droits enonces dans les articles 2 et 3 sont 
exerces dans les divers etablissements de 
l'entreprise, la Partie concernee doit etre consi
deree comme satisfaisanc aux obligations de
coulant de ces dispositions. 

Article 3 
Cette disposition n'affecte ni les pouvo;rs et 

obligations des Etats en matiere d'adoption de 
reglemencs concernant l'hygiene et la securite 
sur les Iieux de travail ni les competences et 
responsabilites des organes charges de surveil
ler le respect de leur application. 
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:'vled uttrycket "sociala och sociokulturella 
tjänster och arrangemang" åsyftas de sociala 
och/eller kulturella arrangemang som en del 
företag tillhandahåller för sina arbetstagare, 
exempelvis personalvård, motionsanlägg
ningar, amningsrum, bibliotek, ferieläger för 
barn m.m. 

Artikel 4 stycke l 
Vid tillämpning av detta stycke avser ut

trycket "så länge om möjligt" de äldres fysis
ka, psykiska och intellektuella kapacitet. 

Artikel 7 
Arbetstagare som i enlighet med stycke 2 i 

artikel 2 och stycke 2 i artikel 3 är uteslutna 
skall inte beröras vid fastställande av antalet 
berörda arbetstagare. 

Les termes "serices et facilites sociaux et 
socio-culturels" visent les services et facilites 
de nature sociale et/ou culturelle qu'offrent 
certaines entreprises aux travailleurs tels 
qu'une assistance sociale, des terrains de sport, 
des salles d'allaitement, des bibliotheques, des 
colonies de vacance, etc. 

Article 4, paragraphe 
Aux fins d'application de ce paragraphe, 

l'expression "le plus longtemps possible, se 
refere aux capacites physiques, psychologiques 
et intellectuelles de la personne agee. 

Article 7 
Il est entendu que les travailleurs exclus 

conformement au paragraphe 2 de I' article 2 et 
au paragraphe 2 de l'article 3 ne sont pas pris 
en compte lors de l'etablissement du nombre 
des travailleurs interesses. 


