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(Finlands författningssamlings nr 486/2002)

L a g

Nr 78

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den
reviderade Europeiska sociala stadgan

Given i Helsingfors den 14 juni 2002

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i den i Strasbourg den 3 maj
1996 upprättade reviderade Europeiska so-
ciala stadgan gäller som lag sådana Finland
har förbundit sig till dem.

2 §
Närmare bestämmelser om verkställigheten

av denna lag kan utfärdas genom förordning
av statsrådet.

3 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 14 juni 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Erkki Tuomioja
RP 229/2001
UtUB 16/2002
RSv 64/2002

26—2002 420526C



(Finlands författningssamlings nr 487/2002)

L a g

Nr 79

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

Given i Helsingfors den 14 juni 2002

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Genom denna lag upphävs lagen den 5 april

1991 om godkännande av vissa bestämmelser
i Europeiska sociala stadgan och dess till-
läggsprotokoll (843/1991).

2 §
Om ikraftträdande av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 14 juni 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Erkki Tuomioja

RP 229/2001
UtUB 16/2002
RSv 64/2002
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(Finlands författningssamlings nr 639/2002)

Republikens presidents förordning

Nr 80

om sättande i kraft av den reviderade Europeiska sociala stadgan och om ikraftträdande
av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
den reviderade Europeiska sociala stadgan samt om ikraftträdande av lagen om upphävande
av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Europeiska sociala stadgan och dess

tilläggsprotokoll

Given i Nådendal den 26 juli 2002

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern,
föreskrivs:

1 §
Den i Strasbourg den 3 maj 1996 upprät-

tade reviderade Europeiska sociala stadgan
som riksdagen godkänt den 21 maj 2002 och
som republikens president godkänt den 14
juni 2002 och beträffande vilken godkännan-
deinstrumentet deponerats hos Europarådets
generalsekreterare den 21 juni 2002, träder
för Finlands del internationellt i kraft den 1
augusti 2002 så som därom överenskommits.

2 §
I samband med deponeringen av godkän-

nandeinstrumentet har Finland lämnat följan-
de meddelande:

Enligt artikel A i del III i den reviderade
Europeiska sociala stadgan förbinder sig
Finland att iaktta följande bestämmelser i den
reviderade stadgan: artiklarna 1 och 2, artikel
3.1 och 3.4, artikel 4.2, 4.3 och 4.5, artiklarna
5 och 6, artikel 7.1—7.5, 7.7, 7.8 och 7.10,
artikel 8.2 och 8.4, artiklarna 9—18, artikel
19.1—19.9 och 19.11—19.12 samt artiklarna
20—31.

3 §
Lagen den 14 juni 2002 om sättande i kraft

av de bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i den reviderade Europeiska
sociala stadgan (486/2002), som även land-
skapet Åland har gett sitt bifall till, träder i
kraft den 1 augusti 2002.

4 §
Lagen den 14 juni 2002 om upphävande av

lagen om godkännande av vissa bestämmelser
i Europeiska sociala stadgan och dess till-
läggsprotokoll (487/2002) träder i kraft den 1
augusti 2002.

5 §
De bestämmelser i den reviderade Euro-

peiska sociala stadgan som inte hör till
området för lagstiftningen är i kraft som
förordning.

6 §
Denna förordning träder i kraft den 1

augusti 2002.

Nådendal den 26 juli 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Jari Koskinen
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(Översättning)

REVIDERAD EUROPEISK SOCIAL
STADGA

Inledning

Undertecknade regeringar, som är medlem-
mar i Europarådet,

som anser att Europarådets syfte är att
åstadkomma en fastare enhet mellan dess
medlemmar för att säkerställa och förverkliga
de ideal och principer som är deras gemen-
samma arv och för att underlätta deras
ekonomiska och sociala framåtskridande, sär-
skilt genom att bevara och utveckla de
mänskliga rättigheterna och de grundläggan-
de friheterna,

som finner att Europarådets medlemsstater
enligt europeiska konventionen om skydd för
de mänskliga rättigheterna och de grundläg-
gande friheterna, undertecknad i Rom den 4
november 1950, samt dess tilläggsprotokoll,
har kommit överens om att tillförsäkra sina
befolkningar i nämnda konvention och till-
läggsprotokoll angivna medborgerliga och
politiska fri- och rättigheter,

som beaktar att enligt den europeiska
sociala stadgan, som öppnades för underteck-
nande i Turin den l 8 oktober 1961 och dess
tilläggsprotokoll, kom Europarådets med-
lemsstater överens om att tillförsäkra sina
befolkningar de däri angivna sociala rättig-
heterna i syfte att förbättra deras levnads-
standard och sociala välfärd,

som erinrar om att den ministerkonferens
om de mänskliga rättigheterna som hölls i
Rom den 5 november 1990 betonade behovet
av att, å ena sidan, vidmakthålla den odelbara
naturen av alla mänskliga medborgerliga,
politiska, ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter och att, å andra sidan, ge euro-
peiska sociala stadgan ny kraft,

CHARTE SOCIALE EUROPÉENNE
(RÉVISÉE)

Préambule

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

Considérant que le but du Conseil de
l’Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses membres afin de sauvegarder et de
promouvoir les idéaux et les principes qui
sont leur patrimoine commun et de favoriser
leur progrès économique et social, notamment
par la défense et le développement des droits
de l’homme et des libertés fondamentales;

Considérant qu’aux termes de la Conven-
tion de sauvegarde des Droits de l’Homme et
des Libertés fondamentales, signée à Rome le
4 novembre 1950, et de ses Protocoles, les
Etats membres du Conseil de l’Europe sont
convenus d’assurer à leurs populations les
droits civils et politiques et les libertés
spécifiés dans ces instruments;

Considérant que, par la Charte sociale
européenne ouverte à la signature à Turin le
18 octobre 1961 et ses Protocoles, les Etats
membres du Conseil de l’Europe sont con-
venus d’assurer à leurs populations les droits
sociaux spécifiés dans ces instruments afin
d’améliorer leur niveau de vie et de pro-
mouvoir leur bien-être;

Rappelant que la Conférence ministérielle
sur les droits de l’homme, tenue à Rome le
5 novembre 1990, a souligné la nécessité,
d’une part, de préserver le caractère indivisi-
ble de tous les droits de l’homme, qu’ils
soient civils, politiques, économiques, soci-
aux ou culturels et, d’autre part, de donner à
la Charte sociale européenne une nouvelle
impulsion;
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som är fast beslutna att, i enlighet med
beslutet vid ministerkonferensen i Turin den
21 och 22 oktober 199l, modernisera och
anpassa sakinnehållet i stadgan för att särskilt
beakta de genomgripande sociala föränd-
ringar som har ägt rum sedan texten till den
antogs,

som erkänner fördelarna med att i en
reviderad stadga avsedd att stegvis ersätta den
europeiska sociala stadgan införliva de rät-
tigheter som säkerställs i stadgan med änd-
ringar och i tilläggsprotokollet 1988 samt att
lägga till nya rättigheter.

har kommit överens om följande:

DEL I

Parterna erkänner att målet för den politik
som de skall föra med alla lämpliga nationella
och internationella medel skall vara att uppnå
sådana förhållanden att följande rättsgrund-
satser och principer kan förverkligas:

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

2. Alla arbetstagare har rätt till skäliga
arbetsvillkor.

3. Alla arbetstagare har rätt till säkra och
hälsosamma arbetsförhållanden.

4. Alla arbetstagare har rätt till skälig
ersättning som är tillräcklig för att bereda dem
och deras familjer en godtagbar levnadsstan-
dard.

5. Alla arbetstagare och arbetsgivare har
rätt att fritt organisera sig i nationella och
internationella sammanslutningar för att till-
varata 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 risker i fysiskt och moraliskt
avseende som de är utsatta för.

8. Kvinnliga arbetstagare har rätt till
särskilt skydd vid graviditet och barnsbörd.

9. Var och en har rätt till ändamålsenlig
yrkesvägledning för att få hjälp att välja ett
yrke som kan vara lämpligt med hänsyn till

Résolus, comme décidé lors de la Confé-
rence ministérielle réunie à Turin les 21 et 22
octobre 1991, de mettre à jour et d’adapter le
contenu matériel de la Charte, afin de tenir
compte en particulier des changements soci-
aux fondamentaux intervenus depuis son
adoption;

Reconnaissant l’utilité d’inscrire dans une
Charte révisée, destinée à se substituer prog-
ressivement à la Charte sociale européenne,
les droits garantis par la Charte tels qu’amen-
dés, les droits garantis par le Protocole
additionnel de 1988 et d’ajouter de nouveaux
droits,

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 réalisation de conditions
propres à assurer l’exercice effectif des droits
et principes suivants:

1. Toute personne doit avoir la possibilité
de gagner sa vie par un travail librement
entrepris.

2. Tous les travailleurs ont droit à des
conditions de travail équitables.

3. Tous les travailleurs ont droit à la
sécurité et à l’hygiène dans le travail.

4. Tous les travailleurs ont droit à une
rémunération équitable leur assurant, ainsi
qu’à leurs familles, un niveau de vie satis-
faisant.

5. Tous les travailleurs et employeurs ont
le droit de s’associer librement au sein
d’organisations nationales ou internationales
pour la protection de leurs intérêts économ-
iques et sociaux.

6. Tous les travailleurs et employeurs ont
le droit de négocier collectivement.

7. Les enfants et les adolescents ont droit
à une protection spéciale contre les dangers
physiques et moraux auxquels ils sont ex-
posés.

8. Les travailleuses, en cas de maternité,
ont droit à une protection spéciale.

9. Toute personne a droit à des moyens
appropriés d’orientation professionnelle, en
vue de l’aider à choisir une profession
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personliga anlag och intressen.

10. Var och en har rätt till ändamålsenlig
yrkesutbildning.

11. Var och en har rätt att komma i
åtnjutande av alla åtgärder som kan bidra till
att ge honom eller henne bästa möjliga
hälsotillstånd.

12. Alla arbetstagare och deras anhöriga
har rätt till social trygghet.

13. Den som saknar tillräckliga resurser har
rätt till social och medicinsk hjälp.

14. Var och en har rätt att utnyttja sociala
tjänster.

I5. Varje handikappad person har rätt till
oberoende, social integration och deltagande
i samhällslivet.

16. Familjen, som utgör en av samhällets
grundvalar, skall skyddas i socialt, rättsligt
och ekonomiskt hänseende och dess utveck-
ling skall värnas.

17. Minderåriga har rätt till nödvändigt
skydd i socialt, rättsligt och ekonomiskt
hänseende

18. Medborgare i en part har rätt att utöva
förvärvsarbete inom en annan parts territo-
rium på samma villkor som denna parts egna
medborgare i den mån starka ekonomiska
eller sociala hänsyn inte föranleder annat.

19. Migrerande arbetstagare som är med-
borgare i en part och deras familjer har rätt
till skydd och bistånd inom en annan parts
territorium.

20. Alla arbetstagare har rätt till lika
möjligheter och lika behandling i frågor
avseende anställning och yrkesutövning utan
diskriminering på grund av kön.

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

22. Arbetstagare har rätt att delta i avgö-
randen om och förbättring av arbetsförhål-
landena och arbetsmiljön i företaget.

23. Varje äldre person har rätt till socialt
skydd.

24. Alla arbetstagare har rätt till skydd i fall
av uppsägning.

25. Alla arbetstagare har rätt till skydd för

conformément à ses aptitudes personnelles et
à ses intérêts.

10. Toute personne a droit à des moyens
appropriés de formation professionnelle.

11. Toute personne a le droit de bénéficier
de toutes les mesures lui permettant de jouir
du meilleur état de santé qu’elle puisse
atteindre.

12. Tous les travailleurs et leurs ayants
droit ont droit à la sécurité sociale.

13. Toute personne démunie de ressources
suffisantes a droit à l’assistance sociale et
médicale.

14. Toute personne a le droit de bénéficier
de services sociaux qualifiés.

15. Toute personne handicapée a droit à
l’autonomie, à l’intégration sociale et à la
participation à la vie de la communauté.

16. La famille, en tant que cellule fonda-
mentale de la société, a droit à une protection
sociale, juridique et économique appropriée
pour assurer son plein développement.

17. Les enfants et les adolescents ont droit
à une protection sociale, juridique et économ-
ique appropriée.

18. Les ressortissants de l’une des Parties
ont le droit d’exercer sur le territoire d’une
autre Partie toute activité lucrative, sur un
pied d’égalité avec les nationaux de cette
dernière, sous réserve des restrictions fondées
sur des raisons sérieuses de caractère économ-
ique ou social.

19. Les travailleurs migrants ressortissants
de l’une des Parties et leurs familles ont droit
à la protection et à l’assistance sur le territoire
de toute autre Partie.

20. Tous les travailleurs ont droit à l’égalité
de chances et de traitement en matière
d’emploi et de profession, sans discrimination
fondée sur le sexe.

21. Les travailleurs ont droit à l’informa-
tion et à la consultation au sein de l’entre-
prise.

22. Les travailleurs ont le droit de prendre
part à la détermination et à l’amélioration des
conditions de travail et du milieu du travail
dans l’entreprise.

23. Toute personne âgée a droit à une
protection sociale.

24. Tous les travailleurs ont droit à une
protection en cas de licenciement.

25. Tous les travailleurs ont droit à la
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sina fordringar om arbetsgivaren blir insol-
vent.

26. Alla arbetstagare har rätt till värdiga
arbetsförhållanden.

27. Alla personer med familjeansvar som
har eller önskar få anställning har rätt till det
utan att utsättas för diskriminering och, så
långt det är möjligt, utan konflikt mellan
anställningen och familjeansvaret.

28. Arbetstagarnas representanter i företa-
gen har rätt till skydd mot åtgärder som är till
men för dem och bör ges lämpliga hjälpmedel
för att fullgöra sina uppgifter.

29. Alla arbetstagare har rätt till informa-
tion och samråd vid kollektiv uppsägning.

30. Var och en har rätt till skydd mot
fattigdom och social utslagning.

31. Var och en har rätt till bostad.

DEL II

Parterna åtar sig att på det sätt som stadgas
i del III anse sig bundna av förpliktelserna i
följande artiklar och punkter.

Artikel 1

Rätt till arbete

För att trygga den enskildes rätt till arbete
åtar sig parterna

1. att betrakta det som en av sina viktigaste
målsättningar och förpliktelser att uppnå och
bibehålla en så hög och jämn sysselsättnings-
nivå som möjligt med sikte på att uppnå full
sysselsättning,

2. att effektivt värna om arbetstagarnas rätt
att förtjäna sitt uppehälle genom fritt valt
förvärvsarbete,

3. att tillhandahålla avgiftsfri arbetsförmed-
ling för alla arbetstagare,

4. att tillhandahålla eller främja nödvändig
yrkesvägledning, yrkesutbildning och rehabi-
litering.

protection de leurs créances en cas d’insol-
vabilité de leur employeur.

26. Tous les travailleurs ont droit à la
dignité dans le travail.

27. Toutes les personnes ayant des respon-
sabilités familiales et occupant ou souhaitant
occuper un emploi sont en droit de le faire
sans être soumises à des discriminations et
autant que possible sans qu’il y ait conflit
entre leur emploi et leurs responsabilités
familiales.

28. Les représentants des travailleurs dans
l’entreprise ont droit à la protection contre les
actes susceptibles de leur porter préjudice et
doivent avoir les facilités appropriées pour
remplir leurs fonctions.

29. Tous les travailleurs ont le droit d’être
informés et consultés dans les procédures de
licenciements collectifs.

30. Toute personne a droit à la protection
contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

31. Toute personne a droit au logement.

PARTIE II

Les Parties s’engagent à se considérer
comme liées, ainsi que prévu à la partie III,
par les obligations résultant des articles et des
paragraphes ci-après.

Article 1

Droit au travail

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit
au travail, les Parties s’engagent:

1. à reconnaître comme l’un de leurs
principaux objectifs et responsabilités la
réalisation et le maintien du niveau le plus
élevé et le plus stable possible de l’emploi en
vue de la réalisation du plein emploi;

2. à protéger de façon efficace le droit pour
le travailleur de gagner sa vie par un travail
librement entrepris;

3. à établir ou à maintenir des services
gratuits de l’emploi pour tous les travailleurs;

4. à assurer ou à favoriser une orientation,
une formation et une réadaptation profession-
nelles appropriées.
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Artikel 2

Rätt till skäliga arbetsvillkor

För att trygga den enskilde arbetstagarens
rätt till skäliga arbetsvillkor åtar sig parterna

l. att se till att skälig arbetstid per dag och
vecka fastställs och att arbetsveckan förkortas
efterhand som produktionsökning och andra
omständigheter av betydelse medger det,

2. att se till att lön betalas för allmänna
helgdagar,

3. att se till att en årlig betald semester om
minst fyra veckor införs,

4. att eliminera de risker som är förenade
med riskfyllda eller hälsofarliga arbeten och
där det inte ännu har varit möjligt att
eliminera eller i tillräcklig mån minska dessa
risker, sörja för en förkortning av arbetstiden
eller ge utökad betald semester för arbetsta-
gare som är sysselsatta i sådan verksamhet,

5. att sörja för en veckovila som om möjligt
sammanfaller med den veckodag som av
tradition eller sedvänja i vederbörande land
eller trakt är erkänd som vilodag,

6. att se till att arbetstagarna skriftligen så
snart som möjligt och i alla händelser inte
senare än två månader efter deras anställnings
början, informeras om huvudvillkoren i an-
ställningsavtalet eller anställningsförhållan-
det,

7. att se till att arbetstagare som utför
nattarbete drar fördel av åtgärder som beaktar
arbetets speciella art.

Artikel 3

Rätt till säkra och hälsosamma arbetsför-
hållanden

För att trygga den enskildes rätt till säkra
och hälsosamma arbetsförhållanden, åtar sig
parterna i samråd med arbetsgivarnas och
arbetstagarnas organisationer

1. att utforma och genomföra en enhetlig

Article 2

Droit à des conditions de travail équitables

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit
à des conditions de travail équitables, les
Parties s’engagent:

1. à fixer une durée raisonnable au travail
journalier et hebdomadaire, la semaine de
travail devant être progressivement réduite
pour autant que l’augmentation de la produc-
tivité et les autres facteurs entrant en jeu le
permettent;

2. à prévoir des jours fériés payés;

3. à assurer l’octroi d’un congé payé annuel
de quatre semaines au minimum;

4. à éliminer les risques inhérents aux
occupations dangereuses ou insalubres et,
lorsque ces risques n’ont pas encore pu être
éliminés ou suffisamment réduits, à assurer
aux travailleurs employés à de telles occu-
pations soit une réduction de la durée du
travail, soit des congés payés supplémen-
taires;

5. à assurer un repos hebdomadaire qui
coïncide 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
région;

6. à veiller à ce que les travailleurs soient
informés par écrit aussitôt que possible et en
tout état de cause au plus tard deux mois après
le début de leur emploi des aspects essentiels
du contrat ou de la relation de travail;

7. à faire en sorte que les travailleurs
effectuant un travail de nuit bénéficient de
mesures qui tiennent compte de la nature
spéciale de ce travail.

Article 3

Droit à la sécurité et à l’hygiène dans le
travail

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit
à la sécurité et à l’hygiène dans le travail, les
Parties s’engagent, en consultation avec les
organisations d’employeurs et de travailleurs:

1. à définir, mettre en œuvre et réexaminer
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nationell politik avseende säkerhet och hälsa
på arbetsplatsen och arbetsmiljön och med
jämna mellanrum göra en översyn av denna.
Det främsta syftet med denna politik skall
vara att förbättra säkerhet och hälsa på
arbetsplatsen samt förebygga olycksfall och
skador som uppstår till följd av, i samband
med eller som inträffar under arbetet, särskilt
genom att reducera de olycksrisker som finns
inbyggda i arbetsmiljön,

2. att utfärda föreskrifter om säkerhet och
hälsa,

3. att genom tillsyn sörja för att dessa
bestämmelser efterlevs,

4. att främja fortgående utveckling av
företagshälsovård med huvudsakligen före-
byggande och rådgivande funktion för alla
arbetstagare.

Artikel 4

Rätt till skälig lön

För att trygga den enskilde arbetstagarens
rätt till skälig lön åtar sig 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 förbehåll endast för särskilda fall
erkänna arbetstagarnas rätt till förhöjd lön vid
övertidsarbete,

3. att erkänna manliga och kvinnliga
arbetstagares rätt till lika lön för likvärdigt
arbete,

4. att erkänna alla arbetstagares rätt till
skälig uppsägningstid vid anställningens upp-
hörande,

5. att endast på de villkor och i den
omfattning som stadgas i nationella lagar och
förordningar eller som fastställs genom kol-
lektivavtal eller skiljedom medge avdrag på
lön.

Dessa rättigheter skall säkerställas antingen
genom fritt ingångna kollektivavtal eller
genom i författningsreglerad lönesättning el-
ler på annat lämpligt sätt med hänsyn till
nationella förhållanden.

périodiquement une politique nationale co-
hérente en matière de sécurité, de santé des
travailleurs et de milieu de travail. Cette
politique aura pour objet primordial d’amé-
liorer la sécurité et l’hygiène professionnelles
et de prévenir les accidents et les atteintes à
la santé qui résultent du travail, sont liés au
travail ou surviennent au cours du travail,
notamment en réduisant au minimum les
causes des risques inhérents au milieu de
travail;

2. à édicter des règlements de sécurité et
d’hygiène;

3. à édicter des mesures de contrôle de
l’application de ces règlements;

4. à promouvoir l’institution progressive
des services de santé au travail pour tous les
travailleurs, avec des fonctions essentielle-
ment préventives et de conseil.

Article 4

Droit à une rémunération équitable

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit
à une rémunération équitable, les Parties
s’engagent:

1. à reconnaître le droit des travailleurs à
une rémunération suffisante pour leur assurer,
ainsi qu’à leurs familles, un niveau de vie
décent;

2. à reconnaître le droit des travailleurs à
un taux de rémunération majoré pour les
heures de travail supplémentaires, exception
faite de certains cas particuliers;

3. à reconnaître le droit des travailleurs
masculins et féminins à une rémunération
égale pour un travail de valeur égale;

4. à reconnaître le droit de tous les
travailleurs à un délai de préavis raisonnable
dans le cas de cessation de l’emploi;

5. à n’autoriser des retenues sur les salaires
que dans les conditions et limites prescrites
par la législation ou la réglementation na-
tionale, ou fixées par des conventions col-
lectives ou des sentences arbitrales.

L’exercice de ces droits doit être assuré soit
par voie de conventions collectives librement
conclues, soit par des méthodes légales de
fixation des salaires, soit de toute autre
manière appropriée aux conditions nationales.
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Artikel 5

Föreningsrätt

För att säkerställa eller främja arbetstagar-
nas och arbetsgivarnas frihet att bilda och
tillhöra lokala, centrala eller internationella
organisationer som tillvaratar deras ekono-
miska och sociala intressen, åtar sig parterna
att varken utforma eller tillämpa sin nationella
lagstiftning på ett sådant sätt att denna frihet
kränks. I vad mån de åtaganden som avses i
denna artikel skall tillämpas på personer som
tillhör polisväsendet skall bestämmas i na-
tionella lagar och förordningar. Den princip
som skall bestämma hur dessa åtaganden skall
tillämpas på personer som tillhör krigsmakten
och den utsträckning vilken de skall tillämpas
på personer i denna kategori skall ävenledes
bestämmas i nationella lagar eller andra
förordningar.

Artikel 6

Den kollektiva förhandlingsrätten

För att trygga arbetstagarnas och arbetsgi-
varnas rätt att förhandla kollektivt, åtar sig
parterna

1. att främja gemensamt samråd mellan
arbetstagare och arbetsgivare,

2. att, där så är nödvändigt och lämpligt,
främja ett förfarande med frivilliga förhand-
lingar mellan, å ena sidan, arbetsgivarna eller
deras organisationer och, å andra sidan,
arbetstagarnas organisationer för att uppnå en
reglering av arbetsvillkoren genom kollektiv-
avtal,

3. att främja införande och tillämpning av
ett lämpligt förfarande för förlikning och
frivillig skiljedom i arbetstvister,

samt att erkänna
4. arbetstagarnas och arbetsgivarnas rätt att

vidta kollektiva åtgärder i händelse av intres-
sekonflikt, däri inbegripet strejk, om inte
annat följer av förpliktelser enligt gällande
kollektivavtal.

Article 5

Droit syndical

En vue de garantir ou de promouvoir la
liberté pour les travailleurs et les employeurs
de constituer des organisations locales, na-
tionales ou internationales, pour la protection
de leurs intérêts économiques et sociaux et
d’adhérer à ces organisations, les Parties
s’engagent à ce que la législation nationale ne
porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de
manière à porter atteinte à cette liberté. La
mesure dans laquelle les garanties prévues au
présent article s’appliqueront à la police sera
déterminée par la législation ou la réglemen-
tation nationale. Le principe de l’application
de ces garanties aux membres des forces
armées et la mesure dans laquelle elles
s’appliqueraient à cette catégorie de person-
nes sont également déterminés par la légis-
lation ou la réglementation nationale.

Article 6

Droit de négociation collective

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit
de négociation collective, les Parties s’enga-
gent:

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

2. à promouvoir, lorsque cela est nécessaire
et utile, l’institution de procédures de négo-
ciation volontaire entre les employeurs ou les
organisations d’employeurs, d’une part, et les
organisations de travailleurs, d’autre part, en
vue de régler les conditions d’emploi par des
conventions collectives;

3. à favoriser l’institution et l’utilisation de
procédures appropriées de conciliation et
d’arbitrage volontaire pour le règlement des
conflits du travail;

et reconnaissent:
4. le droit des travailleurs et des employ-

eurs à des actions collectives en cas de
conflits d’intérêt, y compris le droit de grève,
sous réserve des obligations qui pourraient
résulter des conventions collectives en vigu-
eur.
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Artikel 7

Skydd för barn och ungdom

För att trygga barns och ungdomars rätt till
skydd åtar sig parterna

1. att fastställa den minimiålder som
minderåriga skall ha uppnått för att få
anställning till 15 år, dock att undantag
härifrån får göras beträffande minderåriga
som anlitas till särskilt angivna lättare arbeten
som inte inverkar menligt på deras hälsa,
moral eller uppfostran,

2. att fastställa att minimiåldern för att få
anställning skall vara 18 år för särskilt
angivna arbeten som anses vara riskfyllda
eller hälsofarliga,

3. att föreskriva att personer som alltjämt
är underkastade skolplikt inte får anlitas till
arbete som hindrar dem att i full utsträckning
tillgodogöra sig undervisningen,

4. att se till att arbetstiden för personer
under 18 år begränsas med hänsyn till deras
utveckling och särskilt till deras behov av
yrkesutbildning,

5. att erkänna minderåriga arbetstagares
och lärlingars rätt till skälig lön eller annan
lämplig ersättning,

6. att se till att sådan tid på dagen som
minderåriga arbetstagare med arbetsgivarens
samtycke är frånvarande från arbetet på grund
av yrkesutbildning betraktas som en del av
arbetsdagen,

7. att se till att arbetstagare under 18 år
kommer i åtnjutande av minst fyra veckors
betald semester om året,

8. att se till att arbetstagare under 18 år inte
anlitas till nattarbete med undantag för vissa
i den nationella lagstiftningen angivna yrken,

9. att se till att arbetstagare under 18 år är
underkastade regelbunden läkarkontroll om
de anlitas till vissa i den nationella lagstift-
ningen angivna arbeten,

10. att se till att särskilt skydd bereds

Article 7

Droit des enfants et des adolescents à la
protection

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit
des enfants et des adolescents à la protection,
les Parties s’engagent:

1. à fixer à 15 ans l’âge minimum
d’admission à l’emploi, des dérogations étant
toutefois admises pour les enfants employés
à des travaux légers déterminés qui ne
risquent pas de porter atteinte à leur santé, à
leur moralité ou à leur éducation;

2. à fixer à 18 ans l’âge minimum
d’admission à l’emploi pour certaines occu-
pations déterminées, considérées comme dan-
gereuses ou insalubres;

3. à interdire que les enfants encore soumis
à l’instruction obligatoire soient employés à
des travaux qui les privent du plein bénéfice
de cette instruction;

4. à limiter la durée du travail des
travailleurs de moins de 18 ans pour qu’elle
corresponde aux exigences de leur dévelop-
pement et, plus particulièrement, aux besoins
de leur formation professionnelle;

5. à reconnaître le droit des jeunes travail-
leurs et apprentis à une rémunération équita-
ble ou à une allocation appropriée;

6. à prévoir que les heures que les
adolescents consacrent à la formation profes-
sionnelle pendant la durée normale du travail
avec le consentement de l’employeur seront
considérées comme comprises dans la journée
de travail;

7. à fixer à quatre semaines au minimum
la durée des congés payés annuels des
travailleurs de moins de 18 ans;

8. à interdire l’emploi des travailleurs de
moins de 18 ans à des travaux de nuit,
exception faite pour certains emplois déter-
minés par la législation ou la réglementation
nationale;

9. à prévoir que les travailleurs de moins
de 18 ans occupés dans certains emplois
déterminés par la législation ou la réglemen-
tation nationale doivent être soumis à un
contrôle médical régulier;

10. à assurer une protection spéciale contre

521Nr 80



minderåriga mot de risker i fysiskt och
moraliskt avseende som de är utsatta för och
i synnerhet mot risker som direkt eller
indirekt härrör från deras arbete.

Artikel 8

Skydd för arbetstagare vid graviditet och
barnsbörd

För att trygga kvinnliga arbetstagares rätt
till skydd vid graviditet och barnsbörd åtar sig
parterna

1. att bereda kvinnliga arbetstagare tillfälle
till ledighet om sammanlagt minst 14 veckor
före och efter barnsbörd genom att tillförsäkra
dem rätt till antingen betald ledighet, tillräck-
liga socialförsäkringsförmåner eller förmåner
som betalas med allmänna medel,

2. att anse en arbetsgivares uppsägning av
en kvinnlig arbetstagare som lagstridig om
den sker under den tidsrymd som löper från
den tidpunkt hon meddelar sin arbetsgivare att
hon är gravid till slutet av hennes mödrale-
dighet eller att säga upp henne vid en sådan
tidpunkt att uppsägningstiden skulle löpa ut
under nämnda period,

3. att tillförsäkra mödrar som ammar sina
barn tillräcklig ledighet under arbetstid för
detta ändamål,

4. att utfärda bestämmelser för nattarbete
avseende gravida kvinnor, kvinnor som ny-
ligen har fött barn eller ammar,

5. att förbjuda att gravida kvinnor, kvinnor
som nyligen har fött barn eller som ammar
anlitas till gruvarbete underjord eller varje
annat arbete som är olämpligt på grund av
dess riskfyllda, ohälsosamma eller an-
strängande art och att vidta lämpliga åtgärder
för att skydda dessa kvinnors rättigheter i
frågor som rör anställningen.

Artikel 9

Rätt till yrkesvägledning

För att trygga den enskildes rätt till
yrkesvägledning åtar sig parterna att i mån av
behov inrätta eller främja organ med uppgift
att bistå alla, inbegripet handikappade, vid
lösandet av problem i samband med yrkesval
och yrkeskarriär med beaktande av vederbö-

les dangers physiques et moraux auxquels les
enfants et les adolescents sont exposés, et
notamment contre ceux qui résultent d’une
façon directe ou indirecte de leur travail.

Article 8

Droit des travailleuses à la protection de la
maternité

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit
des travailleuses à la protection de la mater-
nité, les Parties s’engagent:

1. à assurer aux travailleuses, avant et après
l’accouchement, un repos d’une durée totale
de quatorze semaines au minimum, soit par
un congé payé, soit par des prestations
appropriées de sécurité sociale ou par des
fonds publics;

2. à considérer comme illégal pour un
employeur de signifier son licenciement à une
femme pendant la période comprise entre le
moment où elle notifie sa grossesse à son
employeur et la fin de son congé de maternité,
ou à une date telle que le délai de préavis
expire pendant cette période;

3. à assurer aux mères qui allaitent leurs
enfants des pauses suffisantes à cette fin;

4. à réglementer le travail de nuit des
femmes enceintes, ayant récemment accouché
ou allaitant leurs enfants;

5. à interdire l’emploi des femmes encein-
tes, ayant récemment accouché ou allaitant
leurs enfants à des travaux souterrains dans
les mines et à tous autres travaux de caractère
dangereux, insalubre ou pénible, et à prendre
des mesures appropriées pour protéger les
droits de ces femmes en matière d’emploi.

Article 9

Droit à l’orientation professionnelle

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit
à l’orientation professionnelle, les Parties
s’engagent à procurer ou promouvoir, en tant
que de besoin, un service qui aidera toutes les
personnes, y compris celles qui sont handi-
capées, à résoudre les problèmes relatifs au
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randes individuella egenskaper i relation till
de möjligheter arbetsmarknaden erbjuder.
Denna hjälp skall kostnadsfritt tillhandahållas
såväl minderåriga, däribland skolbarn, som
vuxna.

Artikel 10

Rätt till yrkesutbildning

För att trygga den enskildes rätt till
yrkesutbildning åtar sig parterna

1. att i mån av behov inrätta eller främja
teknisk utbildning och yrkesutbildning för
alla, däribland handikappade, i samråd med
arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisa-
tioner och att ge tillträde till högre teknisk
utbildning och universitetsutbildning uteslu-
tande på grundval av individens lämplighet,

2. att inrätta eller främja lärlingssystem och
andra anordningar för utbildning av pojkar
och flickor i olika yrken,

3. att i mån av behov inrätta eller främja

a) tillräckliga och lättillgängliga anord-
ningar för utbildning av vuxna arbetstagare,

b) sådana särskilda anordningar för om-
skolning av vuxna arbetstagare som betingas
av den tekniska utvecklingen eller nya ten-
denser på arbetsmarknaden,

4. att vid behov inrätta eller främja
särskilda åtgärder för rehabilitering och åter-
anpassning till arbetslivet av långtidsarbets-
lösa,

5. att på lämpligt sätt söka se till att
tillgängliga anordningar till fullo utnyttjas,
t.ex. genom att

a) sänka eller avskaffa alla slags avgifter,

b) bevilja ekonomiskt stöd i lämpliga fall,

c) i den normala arbetstiden inräkna tid

choix d’une profession ou à l’avancement
professionnel, compte tenu des caractérist-
iques de l’intéressé et de la relation entre
celles-ci et les possibilités du marché de
l’emploi; cette aide devra être fournie, gra-
tuitement, tant aux jeunes, y compris les
enfants d’âge scolaire, qu’aux adultes.

Article 10

Droit à la formation professionnelle

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit
à la formation professionnelle, les Parties
s’engagent:

1. à assurer ou à favoriser, en tant que de
besoin, la formation technique et profession-
nelle de toutes les personnes, y compris celles
qui sont handicapées, en consultation avec les
organisations professionnelles d’employeurs
et de travailleurs, et à accorder des moyens
permettant l’accès à l’enseignement technique
supérieur et à l’enseignement universitaire
d’après le seul critère de l’aptitude indivi-
duelle;

2. à assurer ou à favoriser un système
d’apprentissage et d’autres systèmes de for-
mation des jeunes garçons et filles, dans leurs
divers emplois;

3. à assurer ou à favoriser, en tant que de
besoin:

a) des mesures appropriées et facilement
accessibles en vue de la formation des
travailleurs adultes;

b) des mesures spéciales en vue de la
rééducation professionnelle des travailleurs
adultes, rendue nécessaire par l’évolution
technique ou par une orientation nouvelle du
marché du travail;

4. à assurer ou à favoriser, en tant que de
besoin, des mesures particulières de recyclage
et de réinsertion des chômeurs de longue
durée;

5. à encourager la pleine utilisation des
moyens prévus par des dispositions approp-
riées telles que:

a) la réduction ou l’abolition de tous droits
et charges;

b) l’octroi d’une assistance financière dans
les cas appropriés;

c) l’inclusion dans les heures normales de
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som arbetstagaren på arbetsgivarens begäran
under anställningen använder till komplette-
rande utbildning,

d) genom tillsyn i samråd med arbetsgi-
varnas och arbetstagarnas organisationer sä-
kerställa såväl effektiviteten i lärlingssyste-
met och övriga utbildningsanordningar för
unga arbetstagare som ett tillräckligt skydd
för unga arbetstagare överhuvudtaget.

Artikel 11

Rätt till skydd för den enskildes hälsa

För att trygga den enskildes rätt att skydda
sin hälsa åtar sig parterna att, antingen direkt
eller i samarbete med offentliga eller privata
organisationer, vidta de åtgärder som är
nödvändiga bl.a. för

1. att så långt som möjligt undanröja
orsakerna till ohälsa,

2. att lämna råd och upplysningar för
befrämjande av god hälsa och uppmuntran till
personligt ansvarstagande i hälsofrågor,

3. att så långt som möjligt förebygga
uppkomsten av epidemier, folksjukdomar och
andra sjukdomar samt olycksfall.

Artikel 12

Rätt till social trygghet

För att trygga den enskildes rätt till social
trygghet åtar sig parterna

l. att inrätta eller upprätthålla ett system för
social trygghet,

2. att bibehålla det sociala trygghetssyste-
met på en tillfredsställande nivå som åtmins-
tone är likvärdig med den som fordras för
ratificering av den europeiska balken om
social trygghet,

3. att sträva efter att fortlöpande förbättra
det sociala trygghetssystemet,

4. att genom bilaterala eller multilaterala
överenskommelser eller på annat sätt se till att

travail du temps consacré aux cours supplé-
mentaires de formation suivis pendant l’em-
ploi par le travailleur à la demande de son
employeur;

d) la garantie, au moyen d’un contrôle
approprié, en consultation avec les or-
ganisations professionnelles d’employeurs et
de travailleurs, de l’efficacité du système
d’apprentissage et de tout autre système de
formation pour jeunes travailleurs, et, d’une
manière générale, de la protection adéquate
des jeunes travailleurs.

Article 11

Droit à la protection de la santé

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit
à la protection de la santé, les Parties
s’engagent à prendre, soit directement, soit en
coopération avec les organisations publiques
et privées, des mesures appropriées tendant
notamment:

1. à éliminer, dans la mesure du possible,
les causes d’une santé déficiente;

2. à prévoir des services de consultation et
d’éducation pour ce qui concerne l’améliora-
tion de la santé et le développement du sens
de la responsabilité individuelle en matière de
santé;

3. à prévenir, dans la mesure du possible,
les maladies épidémiques, endémiques et
autres, ainsi que les accidents.

Article 12

Droit à la sécurité sociale

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit
à la sécurité sociale, les Parties s’engagent:

1. à établir ou à maintenir un régime de
sécurité sociale;

2. à maintenir le régime de sécurité sociale
à un niveau satisfaisant, au moins égal à celui
nécessaire pour la ratification du Code eu-
ropéen de sécurité sociale;

3. à s’efforcer de porter progressivement le
régime de sécurité sociale à un niveau plus
haut;

4. à prendre des mesures, par la conclusion
d’accords bilatéraux ou multilatéraux approp-
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följande principer vinner tillämpning, dock
med förbehåll för de villkor som stadgas i
ifrågavarande överenskommelser:

a) likabehandling av en parts egna med-
borgare och medborgare i annat land som är
part i fråga om social trygghet och rätt att
behålla en i en part beviljad förmån vid
vistelse i annan part,

b) lägga samman försäkrings- eller anställ-
ningsperioder som fullgjorts enligt lagstift-
ningen i olika parter vid beräkningen av den
enskildes rätt att erhålla, behålla eller återfå
ersättning från system för social trygghet,
eller tillämpa annan jämförlig beräkningsme-
tod.

Artikel 13

Rätt till social och medicinsk hjälp

För att trygga den enskildes rätt till social
och medicinsk hjälp åtar sig parterna

1. att se till att personer 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 socialförsäkringssy-
stem, får nödvändig hjälp samt, vid sjukdom,
den vård deras tillstånd kräver,

2. att se till att personer som åtnjuter sådan
hjälp inte av den anledningen vidkänns
inskränkning i sina politiska eller sociala
rättigheter,

3. att se till att alla skall kunna få den
rådgivning och personliga hjälp av behöriga
offentliga eller privata institutioner som be-
hövs för att förebygga, avhjälpa eller lindra
nöd för enskilda och familjer,

4. att, i överensstämmelse med sina för-
pliktelser enligt den i Paris den 11 december
1953 undertecknade europeiska konventionen
om social och medicinsk hjälp, vid tillämp-
ningen av de i punkterna 1—3 av denna

riés ou par d’autres moyens, et sous réserve
des conditions arrêtées dans ces accords, pour
assurer:

a) l’égalité de traitement entre les na-
tionaux de chacune des Parties et les ressor-
tissants des autres Parties en ce qui concerne
les droits à la sécurité sociale, y compris la
conservation des avantages accordés par les
législations de sécurité sociale, quels que
puissent être les déplacements que les per-
sonnes protégées pourraient effectuer entre
les territoires des Parties;

b) l’octroi, le maintien et le rétablissement
des droits à la sécurité sociale par des moyens
tels que la totalisation des périodes d’assu-
rance ou d’emploi accomplies conformément
à la législation de chacune des Parties.

Article 13

Droit à l’assistance sociale et médicale

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit
à l’assistance sociale et médicale, les Parties
s’engagent:

1. à veiller à 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 résultant d’un régime de sécurité
sociale, puisse obtenir une assistance approp-
riée et, en cas de maladie, les soins nécessités
par son état;

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

3. à prévoir que chacun puisse obtenir, par
des services compétents de caractère public
ou privé, tous conseils et toute aide person-
nelle nécessaires pour prévenir, abolir ou
alléger l’état de besoin d’ordre personnel et
d’ordre familial;

4. à appliquer les dispositions visées aux
paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, sur
un pied d’égalité avec leurs nationaux, aux
ressortissants des autres Parties se trouvant
légalement sur leur territoire, conformément
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artikel åsyftade bestämmelserna inte göra
någon åtskillnad mellan egna medborgare och
medborgare i annan part som lagligen uppe-
håller sig inom deras territorier.

Artikel 14

Rätt att utnyttja sociala tjänster

För att trygga den enskildes rätt att utnyttja
sociala tjänster åtar sig parterna

1. att främja eller vidta åtgärder för att
inrätta organ som med de inom socialvården
brukliga metoderna arbetar för såväl indivi-
dernas som samhällsgruppernas välfärd, ut-
veckling och anpassning till den sociala
miljön,

2. att uppmuntra enskilda individer samt
frivilliga och andra organisationer att delta i
att inrätta och vidmakthålla sådana organ.

Artikel 15

Funktionshindrade personers rätt till obe-
roende, social integrering och deltagande i

samhällslivet

För att trygga rätten till oberoende och
deltagande i samhällslivet för funktionshind-
rade personer utan avseende på deras ålder
samt arten av och orsaken till deras funk-
tionshinder, åtar sig parterna särskilt

1. att vidta nödvändiga åtgärder för att
bereda funktionshindrade vägledning, under-
visning och yrkesutbildning när så är möjligt
inom ramen för de allmänna systemen, eller,
när detta inte är möjligt, genom statliga eller
privata specialinstitutioner,

2. att främja deras tillgång till anställning
med alla medel som syftar till att uppmuntra
arbetsgivare att anställa och i sin tjänst
behålla funktionshindrade inom den normala
arbetsmiljön och att anpassa arbetsförhållan-
dena till de funktionshindrades behov eller, då
funktionshindrets art omöjliggör detta, genom
att tillhandahålla eller inrätta skyddat arbete
anpassat till graden av funktionshinder. I
vissa fall kan sådana åtgärder kräva att

aux obligations qu’elles assument en vertu de
la Convention européenne d’assistance so-
ciale et médicale, signée à Paris le 11
décembre 1953.

Article 14

Droit au bénéfice des services sociaux

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit
à bénéficier des services sociaux, les Parties
s’engagent:

1. à encourager ou organiser les services
utilisant les méthodes propres au service
social et qui contribuent au bien-être et au
développement des individus et des groupes
dans la communauté ainsi qu’à leur adapta-
tion au milieu social;

2. à encourager la participation des indi-
vidus et des organisations bénévoles ou autres
à la création ou au maintien de ces services.

Article 15

Droit des personnes handicapées à
l’autonomie, à l’intégration sociale et à la

participation à la vie de la communauté

En vue de garantir aux personnes handi-
capées, quel que soit leur âge, la nature et
l’origine de leur handicap, l’exercice effectif
du droit à l’autonomie, à l’intégration sociale
et à la participation à la vie de la communauté,
les Parties s’engagent notamment:

1. à prendre les mesures nécessaires pour
fournir aux personnes handicapées une orien-
tation, une éducation et une formation pro-
fessionnelle dans le cadre du droit commun
chaque fois que possible ou, si tel n’est pas
le cas, par le biais d’institutions spécialisées
publiques ou privées;

2. à favoriser leur accès à l’emploi par toute
mesure susceptible d’encourager les emplo-
yeurs à embaucher et à maintenir en activité
des personnes handicapées dans le milieu
ordinaire de travail et à adapter les conditions
de travail aux besoins de ces personnes ou, en
cas d’impossibilité en raison du handicap, par
l’aménagement ou la création d’emplois
protégés en fonction du degré d’incapacité.
Ces mesures peuvent justifier, le cas échéant,
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särskilda arbetsförmedlingsorgan och stöd-
funktioner inrättas,

3. att främja deras fullständiga sociala
integration och deltagande i samhällslivet,
särskilt genom medel — inbegripet tekniska
hjälpmedel — som syftar till att övervinna
hinder för informationsutbyte och rörlighet,
och möjliggöra deras tillgång till transport-
medel, bostäder, kulturell verksamhet och
fritidssysselsättning.

Artikel 16

Familjens rätt till socialt, rättsligt och
ekonomiskt skydd

För att trygga att familjen, som är en
grundval i samhället, kommer i åtnjutande av
vad som behövs för sin fulla utveckling, åtar
sig parterna att i ekonomiskt, rättsligt och
socialt hänseende främja familjelivet med
sådana medel som sociala förmåner och
familjebidrag, skattepolitiska åtgärder, främ-
jande av byggande av familjebostäder, bidrag
till nygifta samt andra ändamålsenliga åtgär-
der.

Artikel 17

Minderårigas rätt till socialt, rättsligt och
ekonomiskt skydd

För att trygga minderårigas rätt att växa
upp i en omgivning som uppmuntrar full
utveckling av deras personlighet och fysiska
och mentala förmåga, åtar sig parterna att
direkt eller i samarbete med offentliga och
privata organisationer vidta alla ändamålsen-
liga och nödvändiga åtgärder avsedda

1. a) att trygga att minderåriga, med
hänsynstagande till deras målsmäns rättighe-
ter och skyldigheter, får den omvårdnad,
hjälp, undervisning och yrkesutbildning de
behöver, särskilt genom att ombesörja att
institutioner och service inrättas som är
ändamålsenliga för dessa syften,

b) att skydda minderåriga mot försummel-
se, våld och utnyttjande,

le recours à des services spécialisés de
placement et d’accompagnement;

3. à favoriser leur pleine intégration et
participation à la vie sociale, notamment par
des mesures, y compris des aides techniques,
visant à surmonter des obstacles à la com-
munication et à la mobilité et à leur permettre
d’accéder aux transports, au logement, aux
activités culturelles et aux loisirs.

Article 16

Droit de la famille à une protection sociale,
juridique et économique

En vue de réaliser les conditions de vie
indispensables au plein épanouissement de la
famille, cellule fondamentale de la société, les
Parties s’engagent à promouvoir la protection
économique, juridique et sociale de la vie de
famille, notamment par le moyen de presta-
tions sociales et familiales, de dispositions
fiscales, d’encouragement à la construction de
logements adaptés aux besoins des familles,
d’aide aux jeunes foyers, ou de toutes autres
mesures appropriées.

Article 17

Droit des enfants et des adolescents à une
protection sociale, juridique et économique

En vue d’assurer aux enfants et aux
adolescents l’exercice effectif du droit de
grandir dans un milieu favorable à l’épanouis-
sement de leur personnalité et au dévelop-
pement de leurs aptitudes physiques et men-
tales, les Parties s’engagent à prendre, soit
directement, soit en coopération avec les
organisations publiques ou privées, toutes les
mesures nécessaires et appropriées tendant:

1. a) à assurer aux enfants et aux adoles-
cents, compte tenu des droits et des devoirs
des parents, les soins, l’assistance, l’éducation
et la formation dont ils ont besoin, notamment
en prévoyant la création ou le maintien
d’institutions ou de services adéquats et
suffisants à cette fin;

b) à protéger les enfants et les adolescents
contre la négligence, la violence ou l’exploi-
tation;
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c) att tillhandahålla skydd och särskild
hjälp från samhällets sida till minderåriga som
tillfälligt eller varaktigt saknar stöd från
familjen,

2. att till minderåriga tillhandahålla gratis
undervisning i grundskolan och gymnasie-
skolan samt att uppmuntra regelbunden när-
varo i skolan.

Artikel 18

Rätt att utöva förvärvsarbete inom annan
parts territorium

För att trygga rätten att utöva förvärvsar-
bete inom annan parts territorium åtar sig
parterna

1. att tillämpa gällande bestämmelser i
liberal anda,

2. att förenkla gällande formaliteter och att
minska eller avskaffa stämpelavgifter och
andra avgifter som åvilar utländska arbetsta-
gare eller deras arbetsgivare,

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

samt att erkänna
4. sina medborgares rätt att lämna landet

för att ta förvärvsarbete inom annan parts
territorium.

Artikel 19

Migrerande arbetstagares och deras famil-
jers rätt till skydd och hjälp

För att trygga migrerande arbetstagares och
deras familjers rätt till skydd och hjälp inom
annan parts territorium, åtar sig parterna

1. att inrätta eller låta inrätta fullgod och
kostnadsfri hjälp till sådana arbetstagare,
särskilt i fråga om tillgång till vederhäftig
information, och att, så långt nationella lagar
och förordningar medger det, vidta alla
lämpliga åtgärder för att motverka vilsele-
dande propaganda rörande in- och utvandring,

2. att inom gränserna för sin behörighet
vidta lämpliga åtgärder för att underlätta

c) à assurer une protection et une aide
spéciale de l’Etat vis-à-vis de l’enfant ou de
l’adolescent temporairement ou définitive-
ment privé de son soutien familial;

2. à assurer aux enfants et aux adolescents
un enseignement primaire et secondaire gra-
tuit, ainsi qu’à favoriser la régularité de la
fréquentation scolaire.

Article 18

Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur
le territoire des autres Parties

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit
à l’exercice d’une activité lucrative sur le
territoire de toute autre Partie, les Parties
s’engagent:

1. à appliquer les règlements existants dans
un esprit libéral;

2. à simplifier les formalités en vigueur et
à réduire ou supprimer les droits de chan-
cellerie et autres taxes payables par les
travailleurs étrangers ou par leurs employ-
eurs;

3. à assouplir, individuellement ou collec-
tivement, les réglementations régissant l’em-
ploi des travailleurs étrangers;

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

désireux d’exercer une activité lucrative sur le
territoire des autres Parties.

Article 19

Droit des travailleurs migrants et de leurs
familles à la protection et à l’assistance

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

1. à maintenir ou à s’assurer qu’il existe des
services gratuits appropriés chargés d’aider
ces travailleurs et, notamment, de leur fournir
des informations exactes, et à prendre toutes
mesures utiles, pour autant que la législation
et la réglementation nationales le permettent,
contre toute propagande trompeuse concer-
nant l’émigration et l’immigration;

2. à adopter, dans les limites de leur
juridiction, des mesures appropriées pour
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ifrågavarande arbetstagares och deras famil-
jers avfärd, resa och mottagande och att
tillhandahålla dem nödvändig hälso- sjukvård
och goda hygieniska förhållanden under
resan,

3. att i den mån så behövs främja samarbete
mellan statliga och privata sociala institutio-
ner i utvandrings- och invandringsländerna,

4. att, i den mån sådana förhållanden
regleras genom lagar eller andra förordningar
eller står under kontroll av en administrativ
myndighet tillförsäkra ifrågavarande arbets-
tagare som lagligen vistas inom deras terri-
torier en behandling som inte är mindre
förmånlig än den som tillkommer de egna
medborgarna i fråga om

a) lön och övriga anställnings- och arbets-
förhållanden,

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

e) bostad,
5. att tillförsäkra ifrågavarande arbetstagare

som lagligen vistas inom deras territorier en
behandling som inte är mindre förmånlig än
den som tillkommer deras egna medborgare
i fråga om skatter och avgifter som hänför sig
till arbetstagarna,

6. att i möjligaste mån underlätta för en
utländsk arbetstagare att återförenas med sin
familj om denne själv har tillstånd att bosätta
sig i det mottagande landet,

7. att tillförsäkra ifrågavarande arbetstagare
som lagligen vistas inom deras territorier en
behandling som inte är mindre förmånlig än
den som tillkommer deras egna medborgare
vid rättsligt förfarande i samband med frågor
som avses i denna artikel,

8. att garantera att ifrågavarande arbetsta-
gare om de lagligen är bosatta inom deras
territorier inte utvisas annat än om de utgör
en fara för den nationella säkerheten eller
förbryter sig mot allmän ordning eller moral,

9. att medge utförsel inom i lag föreskrivna
gränser av så stor del av ifrågavarande
arbetstagares arbetsförtjänster och bespa-
ringar som de själva önskar,

10. att i tillämpliga delar utsträcka skydd

faciliter le départ, le voyage et l’accueil de ces
travailleurs et de leurs familles, et à leur
assurer, dans les limites de leur juridiction,
pendant le voyage, les services sanitaires et
médicaux nécessaires, ainsi que de bonnes
conditions d’hygiène;

3. à promouvoir la collaboration, suivant
les cas, entre les services sociaux, publics ou
privés, des pays d’émigration et d’immigra-
tion;

4. à garantir à ces travailleurs se trouvant
légalement sur leur territoire, pour autant que
ces matières sont régies par la législation ou
la réglementation ou sont soumises au contr-
ôle des autorités administratives, un traite-
ment non moins favorable qu’à leurs na-
tionaux en ce qui concerne les matières
suivantes:

a) la rémunération 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. à assurer à ces travailleurs se trouvant

légalement sur leur territoire un traitement
non moins favorable qu’à leurs propres
nationaux en ce qui concerne les impôts, taxes
et contributions afférents au travail, perçus au
titre du travailleur;

6. à faciliter autant que possible le reg-
roupement de la famille du travailleur migrant
autorisé à s’établir lui-même sur le territoire;

7. à assurer à ces travailleurs se trouvant
légalement sur leur territoire un traitement
non moins favorable qu’à leurs nationaux
pour les actions en justice concernant les
questions mentionnées dans le présent article;

8. à garantir à ces travailleurs résidant
régulièrement sur leur territoire qu’ils ne
pourront être expulsés que s’ils menacent la
sécurité de l’Etat ou contreviennent à l’ordre
public ou aux bonnes mœurs;

9. à permettre, dans le cadre des limites
fixées par la législation, le transfert de toute
partie des gains et des économies des
travailleurs migrants que ceux-ci désirent
transférer;

10. à étendre la protection et l’assistance
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och hjälp som avses i denna artikel till att
omfatta migrerande personer som utövar
självständig förvärvsverksamhet,

11. att främja och möjliggöra undervisning
för migrerande arbetstagare och deras famil-
jemedlemmar i den mottagande statens na-
tionella språk eller, om det finns flera språk,
i ett av dessa,

12. att främja och så långt som möjligt
underlätta undervisningen i den migrerande
arbetstagarens modersmål för dennes barn.

Artikel 20

Rätt till lika möjligheter och lika behandling
i frågor som rör anställning och yrkesutöv-
ning utan diskriminering på grund av kön

För att trygga rätten till lika möjligheter
och lika behandling i frågor som rör anställ-
ning och yrkesutövning utan diskriminering
på grund av kön, åtar sig parterna att erkänna
denna rätt och att vidta lämpliga åtgärder för
att säkerställa och främja tillämpningen av
den på följande områden:

a) tillträde till anställning, skydd mot
uppsägning samt återanpassning till arbetsli-
vet,

b) yrkesvägledning, yrkesutbildning, vida-
reutbildning och rehabilitering,

c) anställningsvillkor och arbetsförhållan-
den inbegripen lön,

d) karriärutveckling inbegripen befordran.

Artikel 21

Rätt till information och samråd

För att trygga arbetstagarnas rätt till infor-
mation och samråd inom företaget åtar sig
parterna att anta eller främja åtgärder som
möjliggör för arbetstagare eller deras repre-
sentanter att, i enlighet med nationell lag-
stiftning och praxis,

a) hållas informerade på ett lättfattlig sätt,
regelbundet eller vid lämplig tidpunkt, om det
ekonomiska och finansiella läget i det företag

prévues par le présent article aux travailleurs
migrants travaillant pour leur propre compte,
pour autant que les mesures en question sont
applicables à cette catégorie;

11. à favoriser et à faciliter l’enseignement
de la langue nationale de l’Etat d’accueil ou,
s’il y en a plusieurs, de l’une d’entre elles aux
travailleurs migrants et aux membres de leurs
familles;

12. à favoriser et à faciliter, dans la mesure
du possible, l’enseignement de la langue
maternelle du travailleur migrant à ses en-
fants.

Article 20

Droit à l’égalité de chances et de traitement
en matière d’emploi et de profession, sans

discrimination fondée sur le sexe

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit
à l’égalité de chances et de traitement en
matière d’emploi et de profession sans disc-
rimination fondée sur le sexe, les Parties
s’engagent à reconnaître ce droit et à prendre
les mesures appropriées pour en assurer ou en
promouvoir l’application dans les domaines
suivants:

a) accès à l’emploi, protection contre le
licenciement et réinsertion professionnelle;

b) orientation et formation professionnel-
les, recyclage, réadaptation professionnelle;

c) conditions d’emploi et de travail, y
compris la rémunération;

d) déroulement de la carrière, y compris la
promotion.

Article 21

Droit à l’information et à la consultation

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit
des travailleurs à l’information et à la
consultation au sein de l’entreprise, les Parties
s’engagent à prendre ou à promouvoir des
mesures permettant aux travailleurs ou à leurs
représentants, conformément à la législation
et la pratique nationales:

a) d’être informés régulièrement ou en
temps opportun et d’une manière compré-
hensible de la situation économique et finan-
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där de är anställda, varvid viss sådan infor-
mation vars röjande skulle kunna vara till
skada för företaget får undanhållas eller
behandlas förtroligt och

b) beredas tillfälle att i god tid samråda om
föreslagna beslut som skulle kunna inverka
avsevärt på arbetstagarnas intressen, särskilt
om beslut som skulle kunna få betydande
inverkan på sysselsättningsläget i företaget.

Artikel 22

Rätt att delta i avgöranden om och förbättring
av arbetsförhållandena och arbetsmiljön

För att trygga arbetstagarnas rätt att delta
i avgöranden om arbetsförhållandena och
arbetsmiljön inom företaget och förbättring av
dessa, åtar sig parterna att anta eller främja
åtgärder som möjliggör för arbetstagarna eller
deras representanter att i enlighet med natio-
nell lagstiftning eller praxis bidra till

a) avgöranden om arbetsförhållandena, ar-
betsorganisationen och arbetsmiljön och för-
bättring av dem,

b) skydd av hälsa och säkerhet inom
företaget,

c) inrättande av sociala och sociokulturella
tjänster och arrangemang inom företaget,

d) övervakning av att föreskrifterna om
dessa frågor iakttas.

Artikel 23

De äldres rätt till socialt skydd

För att säkerställa äldre människors rätt till
socialt skydd, åtar sig parterna att anta eller
främja, direkt eller i samarbete med offentliga
eller privata organisationer, lämpliga åtgärder
avsedda särskilt

cière de l’entreprise qui les emploie, étant
entendu que la divulgation de certaines
informations pouvant porter préjudice à l’ent-
reprise pourra être refusée ou qu’il pourra être
exigé que celles-ci soient tenues confiden-
tielles; et

b) d’être consultés en temps utile sur les
décisions envisagées qui sont susceptibles
d’affecter substantiellement les intérêts des
travailleurs et notamment sur celles qui
auraient des conséquences importantes sur la
situation de l’emploi dans l’entreprise.

Article 22

Droit de prendre part à la détermination et
à l’amélioration des conditions de travail et

du milieu du travail

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit
des travailleurs de prendre part à la déter-
mination et à l’amélioration des conditions de
travail et du milieu du travail dans l’entre-
prise, les Parties s’engagent à prendre ou à
promouvoir des mesures permettant aux
travailleurs ou à leurs représentants, confor-
mément à la législation et à la pratique
nationales, de contribuer:

a) à la détermination et à l’amélioration des
conditions de travail, de l’organisation du
travail et du milieu du travail;

b) à la protection de la santé et de la
sécurité au sein de l’entreprise;

c) à l’organisation de services et facilités
sociaux et socio-culturels de l’entreprise;

d) au contrôle du respect de la réglemen-
tation en ces matières.

Article 23

Droit des personnes âgées à une protection
sociale

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit
des personnes âgées à une protection sociale,
les Parties s’engagent à prendre ou à pro-
mouvoir, soit directement soit en coopération
avec les organisations publiques ou privées,
des mesures appropriées tendant notamment:
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— att möjliggöra för de äldre att så länge
som möjligt förbli fullvärdiga sam-
hällsmedlemmar genom

a) att tillhandahålla lämpliga resurser som
sätter dem i stånd att föra ett värdigt liv och
att spela en aktiv roll i det offentliga, det
sociala och det kulturella livet,

b) att tillhandahålla information om tjänster
och arrangemang som de äldre har tillgång till
samt om deras möjligheter att utnyttja dem,

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

a) att tillhandahålla bostäder som passar för
deras behov och hälsotillstånd eller lämpligt
stöd för anpassning av deras bostäder,

b) hälsovård och tjänster som deras till-
stånd kräver,

— att tillförsäkra äldre som bor på insti-
tutioner lämpligt stöd med hänsyn till
deras privatliv, samt delaktighet i beslut
som rör levnadsförhållandena på insti-
tutionen.

Artikel 24

Rätt till skydd vid uppsägning

För att trygga arbetstagarnas rätt till skydd
vid uppsägning åtar sig parterna att erkänna

a) alla arbetstagares rätt att inte bli upp-
sagda utan giltigt skäl som har samband med
deras duglighet eller uppförande eller som har
sin grund i hänsynen till verksamhetens behov
i företaget eller förvaltningen,

b) rätt till fullgod ekonomisk ersättning
eller annan vederbörlig gottgörelse till arbets-
tagare som har blivit uppsagda utan giltigt
skäl.

I detta syfte åtar sig parterna att säkerställa
att en arbetstagare som anser sig ha blivit
uppsagd utan giltigt skäl skall ha rätt att få
uppsägningen prövad av ett opartiskt organ.

— à permettre aux personnes âgées de
demeurer le plus longtemps possible
des membres à part entière de la
société, moyennant:

a) des ressources suffisantes pour leur
permettre de mener une existence décente et
de participer activement à la vie publique,
sociale et culturelle;

b) la diffusion des informations concernant
les services et les facilités existant en faveur
des personnes âgées et les possibilités pour
celles-ci d’y recourir;

— à permettre aux personnes âgées de
choisir librement leur mode de vie et de
mener une existence indépendante dans
leur environnement habituel aussi long-
temps qu’elles le souhaitent et que cela
est possible, moyennant:

a) la mise à disposition de logements
appropriés à leurs besoins et à leur état de
santé ou d’aides adéquates en vue de
l’aménagement du logement;

b) les soins de santé et les services que
nécessiterait leur état;

— à garantir aux personnes âgées vivant
en institution l’assistance appropriée
dans le respect de la vie privée, et la
participation à la détermination des
conditions de vie dans l’institution.

Article 24

Droit à la protection en cas de licenciement

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit
à la protection en cas de licenciement, les
Parties s’engagent à reconnaître:

a) le droit des travailleurs à ne pas être
licenciés sans motif valable lié à leur aptitude
ou conduite, ou fondé sur les nécessités de
fonctionnement de l’entreprise, de l’établis-
sement ou du service;

b) le droit des travailleurs licenciés sans
motif valable à une indemnité adéquate ou à
une autre réparation appropriée.

A cette fin les Parties s’engagent à assurer
qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet
d’une mesure de licenciement sans motif
valable ait un droit de recours contre cette
mesure devant un organe impartial.
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Artikel 25

Arbetstagarnas rätt till skydd av sina ford-
ringar vid händelse av arbetsgivarens

insolvens

l syfte att säkerställa ett effektivt utövande
av arbetstagarnas rätt till skydd för sina
fordringar i händelse av arbetsgivarens insol-
vens, åtar sig parterna att föreskriva att
arbetstagarnas fordringar på grund av anställ-
ningsavtal eller anställningsförhållanden skall
garanteras genom ett garantiinstitut eller
genom någon annan form av effektivt skydd.

Artikel 26

Rätt till värdiga arbetsförhållanden

För att trygga alla arbetstagares rätt att
åtnjuta skydd för sin värdighet i arbetet, åtar
sig parterna att i samråd med arbetsgivarnas
och arbetstagarnas organisationer

1. främja uppmärksamheten på och infor-
mationen om sexuella trakasserier på arbets-
platsen eller i samband med arbetet, förebyg-
ga sådant beteende samt vidta alla lämpliga
åtgärder för att skydda arbetstagarna från
detta,

2. främja uppmärksamheten på och infor-
mationen om upprepat klandervärt eller up-
penbart skadligt och aggressivt beteende
riktat mot enskilda arbetstagare på arbetsplat-
sen eller i samband med arbetet, förebygga
sådant beteende samt vidta alla lämpliga
åtgärder för att skydda arbetstagarna från
detta.

Artikel 27

Rätt till jämställdhet för arbetstagare med
familjeansvar

För att trygga jämställdhet mellan manliga
och kvinnliga arbetstagare med familjeansvar
och mellan sådana arbetstagare och andra
arbetstagare, åtar sig parterna

Article 25

Droit des travailleurs à la protection de leurs
créances en cas d’insolvabilité de leur

employeur

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit
des travailleurs à la protection de leurs
créances en cas d’insolvabilité de leur em-
ployeur, les Parties s’engagent à prévoir que
les créances des travailleurs résultant de
contrats de travail ou de relations d’emploi
soient garanties par une institution de garantie
ou par toute autre forme effective de protec-
tion.

Article 26

Droit à la dignité au travail

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit
de tous les travailleurs à la protection de leur
dignité au travail, les Parties s’engagent, en
consultation avec les organisations d’emplo-
yeurs et de travailleurs:

1. à promouvoir la sensibilisation, l’infor-
mation et la prévention en matière de
harcèlement sexuel sur le lieu de travail ou en
relation avec le travail, et à prendre toute
mesure appropriée pour protéger les travail-
leurs contre de tels comportements;

2. à promouvoir la sensibilisation, l’infor-
mation et la prévention en matière d’actes
condamnables ou explicitement hostiles et
offensifs dirigés de façon répétée contre tout
salarié sur le lieu de travail ou en relation avec
le travail, et à prendre toute mesure approp-
riée pour protéger les travailleurs contre de
tels comportements.

Article 27

Droit des travailleurs ayant des
responsabilités familiales à l’égalité des

chances et de traitement

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit
à l’égalité des chances et de traitement entre
les travailleurs des deux sexes ayant des
responsabilités familiales et entre ces travail-
leurs et les autres travailleurs, les Parties
s’engagent:
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1. att vidta lämpliga åtgärder för att
a) möjliggöra för arbetstagare med famil-

jeansvar att skaffa sig och behålla en anställ-
ning samt att återuppta anställning efter
frånvaro förorsakad av familjeansvar; i dessa
åtgärder innefattas yrkesvägledning och yr-
kesutbildning,

b) beakta deras behov i fråga om anställ-
ningsvillkor och social trygghet,

c) utveckla eller främja offentlig och privat
social service, särskilt barndaghem och andra
former av barnomsorg,

2. att tillhandahålla möjligheter för envar
av föräldrarna att efter en tid av mödraledig-
het få familjeledighet för vård av barn, varvid
ledighetens längd och förutsättningarna för
den skall bestämmas i enlighet med nationella
lagar, kollektivavtal eller praxis,

3. att säkerställa att familjeansvar i sig själv
inte skall utgöra giltig orsak för uppsägning.

Artikel 28

Rätt för arbetstagarrepresentanter till skydd
inom företag och åtgärder för att underlätta

deras verksamhet

För att trygga arbetstagarnas representan-
ters rätt att kunna fullgöra sina uppgifter, åtar
sig parterna att se till att de i företaget

a) åtnjuter effektivt skydd mot åtgärder
som kan vålla dem men, däri inbegripet
uppsägning på grund av deras ställning eller
verksamhet som arbetstagarrepresentanter
inom företaget,

b) får åtnjuta sådana lättnader som är
lämpade att möjliggöra för dem att fullgöra
sina uppgifter snabbt och effektivt, varvid
hänsyn skall tas till de nationella särdragen i
förhållandet mellan parterna på arbetsmark-
naden samt till vederbörande företags behov,
storlek och möjligheter.

1. à prendre des mesures appropriées:
a) pour permettre aux travailleurs ayant des

responsabilités familiales d’entrer et de rester
dans la vie active ou d’y retourner après une
absence due à ces responsabilités, y compris
des mesures dans le domaine de l’orientation
et la formation professionnelles;

b) pour tenir compte de leurs besoins en ce
qui concerne les conditions d’emploi et la
sécurité sociale;

c) pour développer ou promouvoir des
services, publics ou privés, en particulier les
services de garde de jour d’enfants et d’autres
modes de garde;

2. à prévoir la possibilité pour chaque
parent, au cours d’une période après le congé
de maternité, d’obtenir un congé parental
pour s’occuper d’un enfant, dont la durée et
les conditions seront fixées par la législation
nationale, les conventions collectives ou la
pratique;

3. à assurer que les responsabilités fami-
liales ne puissent, en tant que telles, constituer
un motif valable de licenciement.

Article 28

Droit des représentants des travailleurs à la
protection dans l’entreprise et facilités à leur

accorder

Afin d’assurer l’exercice effectif du droit
des représentants des travailleurs de remplir
leurs fonctions de représentants, les Parties
s’engagent à assurer que dans l’entreprise:

a) ils bénéficient d’une protection effective
contre les actes qui pourraient leur porter
préjudice, y compris le licenciement, et qui
seraient motivés par leur qualité ou leurs
activités de représentants des travailleurs dans
l’entreprise;

b) ils aient les facilités appropriées afin de
leur permettre de remplir rapidement et
efficacement leurs fonctions en tenant compte
du système de relations professionnelles
prévalant dans le pays ainsi que des besoins,
de l’importance et des possibilités de l’ent-
reprise intéressée.
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Artikel 29

Rätt till information och samråd vid kollektiva
uppsägningar

För att trygga arbetstagarnas rätt till infor-
mation och samråd i samband med kollektiva
uppsägningar, åtar sig parterna att säkerställa
att arbetsgivarna informerar arbetstagarnas
representanter och samråder med dem i god
tid före sådana kollektiva uppsägningar om
sätt och metoder att undvika dessa eller
begränsa dem och mildra deras verkningar,
t.ex. genom att vidta åtföljande sociala
åtgärder med särskilt syfte att underlätta
omplacering och omskolning av de berörda
arbetstagarna.

Artikel 30

Rätt till skydd mot fattigdom och social
utslagning

För att trygga den enskildes rätt till skydd
mot fattigdom och social utslagning åtar sig
parterna

a) att vidta åtgärder inom ramen för en
samordnad helhetssyn för att främja att
personer som lever i eller som riskerar att
komma i ett läge av social utslagning eller
fattigdom, liksom deras familjer, faktiskt får
tillgång särskilt till sysselsättning, bostad,
yrkesutbildning, utbildning, kultur samt rätt
till social och medicinsk hjälp,

b) att göra en översyn av dessa åtgärder för
att vid behov kunna anpassa dem.

Artikel 31

Rätt till bostad

För att trygga att den enskilde i praktiken
kommer i åtnjutande av rätt till bostad, åtar
sig parterna att vidta åtgärder som syftar till

1. att främja tillgången till bostäder med
rimlig standard,

2. att förebygga och minska hemlösheten i
syfte att successivt undanröja den,

Article 29

Droit à l’information et à la consultation dans
les procédures de licenciements collectifs

Afin d’assurer l’exercice effectif du droit
des travailleurs à être informés et consultés en
cas de licenciements collectifs, les Parties
s’engagent à assurer que les employeurs
informent et consultent les représentants des
travailleurs en temps utile, avant ces licen-
ciements collectifs, sur les possibilités d’évi-
ter les licenciements collectifs ou de limiter
leur nombre et d’atténuer leurs conséquences,
par exemple par le recours à des mesures
sociales d’accompagnement visant notam-
ment l’aide au reclassement ou à la réinsertion
des travailleurs concernés.

Article 30

Droit à la protection contre la pauvreté et
l’exclusion sociale

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit
à la protection contre la pauvreté et l’exclu-
sion sociale, les Parties s’engagent:

a) à prendre des mesures dans le cadre
d’une approche globale et coordonnée pour
promouvoir l’accès effectif notamment à
l’emploi, au logement, à la formation, à
l’enseignement, à la culture, à l’assistance
sociale et médicale des personnes se trouvant
ou risquant de se trouver en situation d’ex-
clusion sociale ou de pauvreté, et de leur
famille;

b) à réexaminer ces mesures en vue de leur
adaptation si nécessaire.

Article 31

Droit au logement

En vue d’assurer l’exercice effectif du droit
au logement, les Parties s’engagent à prendre
des mesures destinées:

1. à favoriser l’accès au logement d’un
niveau suffisant;

2. à prévenir et à réduire l’état de sans-abri
en vue de son élimination progressive;
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3. att göra bostäder ekonomiskt tillgängliga
för personer som saknar tillräckliga medel.

DEL III

Artikel A

Åtaganden

1. Varje part åtar sig, under hänsynstagande
till vad som stadgas i artikel B nedan,

a) att betrakta del I av denna stadga som
en förklaring om de mål som parten med alla
lämpliga medel skall söka förverkliga i
enlighet med vad som stadgas i den inledande
punkten av nämnda del,

b) att anse sig bunden av åtminstone sex av
de följande nio artiklarna i del II av denna
stadga, nämligen artiklarna 1, 5, 6, 7, 12, 13,
16, 19 och 20,

c) att anse sig bunden av ytterligare ett
antal artiklar eller numrerade punkter i
stadgans del II, som den får utvälja, dock att
det sammanlagda antalet artiklar eller num-
rerade punkter som skall vara bindande för
parten inte får understiga 16 artiklar eller 63
numrerade punkter.

2. De artiklar och punkter som utvalts i
enlighet med punkt l b och c i denna artikel
skall meddelas till Europarådets generalsek-
reterare samtidigt som vederbörande part
deponerar sitt ratifikations-, godtagande- eller
godkännandeinstrument.

3. Varje fördragsslutande part får vid
senare tidpunkt genom ett till generalsekre-
teraren ställt meddelande förklara sig bunden
av andra artiklar eller numrerade punkter i
stadgans del II än av dem som den redan
godtagit i enlighet med vad som stadgas i
punkt l i denna artikel. Sådana senare gjorda
åtaganden skall anses utgöra en integrerad del
av ratifikationen, godtagandet eller godkän-
nandet och skall ha samma verkan från och
med den första dagen i den månad som följer
efter utgången av en period om en månad
efter dagen för meddelandet.

3. à rendre le coût du logement accessible
aux personnes qui ne disposent pas de
ressources suffisantes.

PARTIE III

Article A

Engagements

1. Sous réserve des dispositions de l’article
B ci-dessous, chacune des Parties s’engage:

a) à considérer la partie I de la présente
Charte comme une déclaration déterminant
les objectifs dont elle poursuivra par tous les
moyens utiles la réalisation, conformément
aux dispositions du paragraphe introductif de
ladite partie;

b) à se considérer comme liée par six au
moins des neuf articles suivants de la partie
II de la Charte: articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16,
19 et 20;

c) à se considérer comme liée par un
nombre supplémentaire d’articles ou de pa-
ragraphes numérotés de la partie II de la
Charte, qu’elle choisira, pourvu que le nom-
bre total des articles et des paragraphes
numérotés qui la lient ne soit pas inférieur à
seize articles ou à soixante-trois paragraphes
numérotés.

2. Les articles ou paragraphes choisis
conformément aux dispositions des alinéas b
et c du paragraphe 1 du présent article seront
notifiés au Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe lors du dépôt de l’instrument de
ratification, d’acceptation ou d’approbation.

3. Chacune des Parties pourra, à tout
moment ultérieur, déclarer par notification
adressée au Secrétaire Général qu’elle se
considère comme liée par tout autre article ou
paragraphe numéroté figurant dans la partie II
de la Charte et qu’elle n’avait pas encore
accepté conformément aux dispositions du
paragraphe 1 du présent article. Ces engage-
ments ultérieurs seront réputés partie intég-
rante de la ratification, de l’acceptation ou de
l’approbation et porteront les mêmes effets
dès le premier jour du mois suivant l’expi-
ration d’une période d’un mois après la date
de la notification.
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4. I varje part skall finnas en yrkesinspek-
tion anpassad till de nationella förhållandena.

Artikel B

Förhållandet till europeiska sociala stadgan
och 1988 års tilläggsprotokoll

1. Ingen fördragsslutande part i europeiska
sociala stadgan eller part i tilläggsprotokollet
av den 5 maj 1988 får ratificera, godta eller
godkänna denna stadga utan att anse sig
bunden av åtminstone de bestämmelser som
motsvarar de bestämmelser i europeiska
sociala stadgan och, i tillämpliga fall, till-
läggsprotokollet av vilka den var bunden.

2. Godtagande av förpliktelserna i varje
bestämmelse i denna stadga skall från den dag
då dessa förpliktelser träder i kraft för den
berörda parten resultera i att motsvarande
bestämmelse i europeiska sociala stadgan
och, där så är tillämpligt, dess tilläggspro-
tokoll av år 1988, upphör att gälla för den
berörda parten i det fall att den parten är
bunden av det förstnämnda instrumentet eller
båda instrumenten.

DEL IV

Artikel C

Övervakning av genomförandet av åtagan-
dena i denna stadga

Genomförandet av de rättsliga skyldighe-
terna i denna stadga skall underställas samma
övervakning som den som gäller för euro-
peiska sociala stadgan.

Artikel D

Kollektivt klagomål

1. De bestämmelser i tilläggsprotokollet till
europeiska sociala stadgan som avser ett
kollektivt klagomålsförfarande skall tillämpas
på de åtaganden som ges i denna stadga med
avseende på de stater som har ratificerat
tilläggsprotokollet.

4. Chaque Partie disposera d’un système
d’inspection du travail approprié à ses con-
ditions nationales.

Article B

Liens avec la Charte sociale européenne et le
Protocole additionnel de 1988

1. Aucune Partie contractante à la Charte
sociale européenne ou Partie au Protocole
additionnel du 5 mai 1988 ne peut ratifier,
accepter ou approuver la présente Charte sans
se considérer liée au moins par les disposi-
tions correspondant aux dispositions de la
Charte sociale européenne et, le cas échéant,
du Protocole additionnel, auxquelles elle était
liée.

2. L’acceptation des obligations de toute
disposition de la présente Charte aura pour
effet que, à partir de la date d’entrée en
vigueur de ces obligations à l’égard de la
Partie concernée, la disposition correspon-
dante de la Charte sociale européenne et, le
cas échéant, de son Protocole additionnel de
1988 cessera de s’appliquer à la Partie
concernée au cas où cette Partie serait liée par
le premier des deux instruments précités ou
par les deux instruments.

PARTIE IV

Article C

Contrôle de l’application des engagements
contenus dans la présente Charte

L’application des engagements juridiques
contenus dans la présente Charte sera soumise
au même contrôle que celui de la Charte
sociale européenne.

Article D

Réclamations collectives

1. Les dispositions du Protocole addition-
nel à la Charte sociale européenne prévoyant
un système de réclamations collectives s’ap-
pliqueront aux dispositions souscrites en
application de la présente Charte pour les
Etats qui ont ratifié ledit Protocole.
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2. Varje stat som är obunden av det
tilläggsprotokoll till europeiska sociala stad-
gan som inför ett kollektivt klagomålsförfa-
rande får, när den avlämnar sitt ratifikations-,
godtagande eller godkännandeinstrument till
denna stadga eller när som helst därefter
genom meddelande till Europarådets general-
sekreterare, förklara att den godtar övervak-
ningen av dess förpliktelser enligt denna
stadga i enlighet med det förfarande som
anges i nämnda protokoll.

DEL V

Artikel E

Icke diskriminering

Åtnjutandet av de rättigheter som anges i
denna konvention skall säkerställas utan
någon åtskillnad såsom på grund av ras,
hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller
annan uppfattning, nationell härstamning eller
socialt ursprung, hälsa, tillhörighet till natio-
nell minoritet, börd eller ställning i övrigt.

Artikel F

Avvikelse i händelse av krig eller nationellt
kristillstånd

1. I händelse av krig eller annat nationellt
kristillstånd som hotar nationens existens får
part vidta åtgärder som innebär avvikelse från
dess förpliktelser enligt denna stadga i den
mån läget oundgängligen kräver det och
under förutsättning att åtgärderna inte strider
mot dess övriga förpliktelser enligt interna-
tionell rätt.

2. Varje part som har utnyttjat denna rätt
till avvikelse skall inom skälig tid hålla
Europarådets generalsekreterare fullt under-
rättad om de vidtagna åtgärderna och skälen
därför. Parten skall även underrätta general-
sekreteraren om den tidpunkt då sådana
åtgärder har upphört att gälla och de bestäm-
melser i stadgan som parten godtagit åter
börjar tillämpas i full utsträckning.

2. Tout Etat qui n’est pas lié par le
Protocole additionnel à la Charte sociale
européenne prévoyant un système de récla-
mations collectives pourra, lors du dépôt de
son instrument de ratification, d’acceptation
ou d’approbation de la présente Charte ou à
tout autre moment par la suite, déclarer par
notification adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe qu’il accepte le contrôle
des obligations souscrites au titre de la
présente Charte selon la procédure prévue par
ledit Protocole.

PARTIE V

Article E

Non-discrimination

La jouissance des droits reconnus dans la
présente Charte doit être assurée sans dis-
tinction aucune fondée notamment sur la race,
la couleur, le sexe, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions,
l’ascendance nationale ou l’origine sociale, la
santé, l’appartenance à une minorité na-
tionale, la naissance ou toute autre situation.

Article F

Dérogations en cas de guerre ou de danger
public

1. En cas de guerre ou en cas d’autre
danger public menaçant la vie de la nation,
toute Partie peut prendre des mesures déro-
geant aux obligations prévues par la présente
Charte, dans la stricte mesure où la situation
l’exige et à la condition que ces mesures ne
soient pas en contradiction avec les autres
obligations découlant du droit international.

2. Toute Partie ayant exercé ce droit de
dérogation tient, dans un délai raisonnable, le
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
pleinement informé des mesures prises et des
motifs qui les ont inspirées. Elle doit égal-
ement informer le Secrétaire Général de la
date à laquelle ces mesures ont cessé d’être
en vigueur et à laquelle les dispositions de la
Charte qu’elle a acceptées reçoivent de
nouveau pleine application.

538 Nr 80



Artikel G

Inskränkningar

1. Ett faktiskt förverkligande av de i del I
angivna rättigheterna och principerna samt ett
faktiskt åtnjutande av dessa i enlighet med
vad som stadgas i del II förutsätter att
ifrågavarande rättigheter och principer inte
görs till föremål för andra inskränkningar
eller begränsningar än de som anges i dessa
delar av stadgan, med undantag för sådana
bestämmelser som anges i lag och som är
nödvändiga i ett demokratiskt samhälle som
garanti för andras fri- och rättigheter eller som
skydd för samhällets intresse, den nationella
säkerheten eller allmän hälsa eller moral.

2. De enligt denna stadga tillåtna inskränk-
ningarna i häri angivna rättigheter och för-
pliktelser får endast tillämpas för de avsedda
syftena.

Artikel H

Förhållandet mellan stadgan, inhemsk lag-
stiftning och internationella avtal

Bestämmelserna i denna stadga skall inte
inkräkta på vad som stadgas i inhemsk
lagstiftning eller i bilaterala eller multilaterala
fördrag, konventioner eller överenskommel-
ser som är i kraft eller kan komma att träda
i kraft och som kan innehålla för de skyddade
personerna fördelaktigare bestämmelser.

Artikel I

Genomförande av gjorda åtaganden

1. Utan att det inverkar på de metoder för
genomförande som stadgas i dessa artiklar,
får de relevanta bestämmelserna i artiklarna
1—31 i del II i denna stadga genomföras
genom

a) lagar och andra förordningar,
b) avtal mellan arbetsgivare eller arbetsgi-

varorganisationer och arbetstagarorganisatio-
ner.

c) en kombination av dessa båda metoder,
d) andra lämpliga åtgärder.
2. De åtaganden som härleder sig från

Article G

Restrictions

1. Les droits et principes énoncés dans la
partie I, lorsqu’ils seront effectivement mis en
œuvre, et l’exercice effectif de ces droits et
principes, tel qu’il est prévu dans la partie II,
ne pourront faire l’objet de restrictions ou
limitations non spécifiées dans les parties I et
II, à l’exception de celles prescrites par la loi
et qui sont nécessaires, dans une société
démocratique, pour garantir le respect des
droits et des libertés d’autrui ou pour protéger
l’ordre public, la sécurité nationale, la santé
publique ou les bonnes mœurs.

2. Les restrictions apportées en vertu de la
présente Charte aux droits et obligations
reconnus dans celle-ci ne peuvent être appli-
quées que dans le but pour lequel elles ont été
prévues

Article H

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

Les dispositions de la présente Charte ne
portent pas atteinte aux dispositions de droit
interne et des traités, conventions ou accords
bilatéraux ou multilatéraux qui sont ou
entreront en vigueur et qui seraient plus
favorables aux personnes protégées.

Article I

Mise en œuvre des engagements souscrits

1. Sans préjudice des moyens de mise en
œuvre énoncés par ces articles, les disposi-
tions pertinentes des articles 1 à 31 de la
partie II de la présente Charte sont mises en
œuvre par:

a) la législation ou la réglementation;
b) des conventions conclues entre emplo-

yeurs ou organisations d’employeurs et or-
ganisations de travailleurs;

c) une combinaison de ces deux méthodes;
d) d’autres moyens appropriés.
2. Les engagements découlant des para-
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bestämmelserna i artikel 2, punkterna 1—5
och 7, artikel 7, punkterna 4, 6 och 7, artikel
10, punkterna 1—3 och 5 samt artiklarna 21
och 22 i del II i denna stadga skall betraktas
som uppfyllda om bestämmelserna i enlighet
med punkt l i denna artikel tillämpas på det
stora flertalet av de berörda arbetstagarna.

Artikel J

Ändringar

1. Varje ändring till delarna I och II i denna
stadga som syftar till att utsträcka de rättig-
heter som garanteras i denna stadga och varje
ändring av delarna III—VI som föreslås av en
part eller av regeringskommittén skall fram-
föras till Europarådets generalsekreterare och
av denne vidarebefordras till parterna i denna
stadga.

2. Varje ändring som föreslås enligt be-
stämmelserna i punkt l i denna artikel skall
prövas av regeringskommittén, som skall
underställa ministerkommittén den antagna
texten för godkännande efter samråd med
parlamentariska församlingen. Sedan minis-
terkommittén har godkänt texten, skall den
underställas parterna för godtagande.

3. Varje ändring i delarna I och II av denna
stadga skall träda i kraft för de stater som har
godtagit den den första dagen i den månad
som följer efter utgången av en period om en
månad efter det att tre parter har underrättat
generalsekreteraren om sitt godtagande av
ändringen.

För varje part som därefter godtar änd-
ringen, skall den träda i kraft den första dagen
i den månad som följer efter utgången av en
period om en månad efter det att den parten
har underrättat generalsekreteraren om sitt
godtagande av ändringen.

4. Varje ändring i delarna III—VI i denna
stadga skall träda i kraft den första dagen i
den månad som följer efter utgången av en
period om en månad efter det att alla parter
har underrättat generalsekreteraren om sitt
godtagande av ändringen.

graphes 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 2, des
paragraphes 4, 6 et 7 de l’article 7, des
paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l’article 10 et des
articles 21 et 22 de la partie II de la présente
Charte seront considérés comme remplis dès
lors que ces dispositions seront appliquées,
conformément au paragraphe 1 du présent
article, à la grande majorité des travailleurs
intéressés.

Article J

Amendements

1. Tout amendement aux parties I et II de
la présente Charte destiné à étendre les droits
garantis par la présente Charte et tout
amendement aux parties III à VI, proposé par
une Partie ou par le Comité gouvernemental,
est communiqué au Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe et transmis par le
Secrétaire Général aux Parties à la présente
Charte.

2. Tout amendement proposé conformé-
ment aux dispositions du paragraphe précé-
dent est examiné par le Comité gouverne-
mental qui soumet le texte adopté à l’appro-
bation du Comité des Ministres après con-
sultation de l’Assemblée parlementaire. Ap-
rès son approbation par le Comité des
Ministres, ce texte est communiqué aux
Parties en vue de son acceptation.

3. Tout amendement à la partie I et à la
partie II de la présente Charte entrera en
vigueur, à l’égard des Parties qui l’ont
accepté, le premier jour du mois qui suit
l’expiration d’une période d’un mois après la
date à laquelle trois Parties auront informé le
Secrétaire Général qu’elles l’ont accepté.

Pour toute Partie qui l’aura accepté ulté-
rieurement, l’amendement entrera en vigueur
le premier jour du mois qui suit l’expiration
d’une période d’un mois après la date à
laquelle ladite Partie aura informé le Secré-
taire Général de son acceptation.

4. Tout amendement aux parties III à VI de
la présente Charte entrera en vigueur le
premier jour du mois qui suit l’expiration
d’une période d’un mois après la date à
laquelle toutes les Parties auront informé le
Secrétaire Général qu’elles l’ont accepté.
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DEL VI

Artikel K

Undertecknande, ratificering och
ikraftträdande

1. Denna stadga skall vara öppen för
undertecknande av Europarådets medlemssta-
ter. Den skall ratificeras, godtas eller god-
kännas. Ratifikations-, godtagande- eller god-
kännandeinstrument skall deponeras hos Eu-
roparådets generalsekreterare.

2. Denna stadga skall träda i kraft den
första dagen i den månad som följer efter
utgången av en period om en månad efter den
dag då tre medlemsstater i Europarådet har
uttryckt sitt samtycke till att vara bundna av
den i enlighet med punkt l i denna artikel.

3. För en medlemsstat som därefter ut-
trycker sitt samtycke till att vara bunden av
denna stadga, skall den träda i kraft den första
dagen i den månad som följer efter utgången
av en period om en månad efter det att
ratifikations-, godtagande- eller godkännan-
deinstrumentet har deponerats.

Artikel L

Territoriell tillämpning

1. Denna stadga skall tillämpas på varje
parts moderland. Varje regering som under-
tecknar stadgan får i samband därmed, eller
då dess ratifikations-, godtagande- eller god-
kännandeinstrument deponeras, genom en till
Europarådets generalsekreterare ställd förkla-
ring ange vilket territorium som för detta
ändamål skall betraktas som moderlandet.

2. Varje part som undertecknar stadgan får
vid undertecknandet eller deponeringen av
ratifikations-, godtagande- eller godkännan-
deinstrumentet, eller vid senare tidpunkt,
genom ett till Europarådets generalsekreterare
ställt meddelande förklara att stadgan helt
eller delvis skall tillämpas på det eller de i
förklaringen angivna utanför moderlandet
belägna territorier för vilkas internationella
förbindelser den parten är ansvarig eller för

PARTIE VI

Article K

Signature, ratification et entrée en vigueur

1. La présente Charte est ouverte à la
signature des Etats membres du Conseil de
l’Europe. Elle sera soumise à ratification,
acceptation ou approbation. Les instruments
de ratification, d’acceptation ou d’approbati-
on seront déposés près le Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe.

2. La présente Charte entrera en vigueur le
premier jour du mois qui suit l’expiration
d’une période d’un mois après la date à
laquelle trois Etats membres du Conseil de
l’Europe auront exprimé leur consentement à
être liés par la présente Charte, conformément
aux dispositions du paragraphe précédent.

3. Pour tout Etat membre qui exprimera
ultérieurement son consentement à être lié par
la présente Charte, celle-ci entrera en vigueur
le premier jour du mois qui suit l’expiration
d’une période d’un mois après la date du
dépôt de l’instrument de ratification, d’ac-
ceptation ou d’approbation.

Article L

Application territoriale

1. La présente Charte s’applique au terri-
toire métropolitain de chaque Partie. Tout
signataire peut, au moment de la signature ou
au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d’acceptation ou d’approbation,
préciser, par déclaration faite au Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe, le territoire
qui est considéré à cette fin comme son
territoire métropolitain.

2. Tout signataire peut, au moment de la
signature ou au moment du dépôt de l’in-
strument de ratification, d’acceptation ou
d’approbation, ou à tout autre moment par la
suite, déclarer, par notification adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe,
que la Charte, en tout ou en partie, s’appli-
quera à celui ou à ceux des territoires non
métropolitains désignés dans ladite déclara-
tion et dont il assure les relations interna-
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vilka parten åtar sig internationellt ansvar.
Förklaringen skall utvisa vilka artiklar eller
punkter av del II av stadgan som den parten
godtar som bindande för de i förklaringen
angivna territorierna.

3. Stadgan skall tillämpas på det eller de
territorier som angivits i förklaringen från och
med den första dagen i den månad som följer
efter utgången av en period om en månad
efter dagen då generalsekreteraren mottog
förklaringen.

4. Varje part får därefter i fråga om ett eller
flera av de territorier på vilka stadgan i
enlighet med punkt 2 i denna artikel skall
tillämpas i ett till Europarådets generalsek-
reterare ställt meddelande förklara att parten
såsom bindande godtar artiklar eller numre-
rade punkter som inte tidigare godtagits med
avseende på det eller de territorierna. Sådana
senare gjorda åtaganden skall anses utgöra en
integrerad del av den ursprungliga förkla-
ringen med avseende på territoriet i fråga och
skall medföra samma verkan från den första
dagen i den månad som följer efter utgången
av en period om en månad efter den dag då
generalsekreteraren mottog underrättelsen.

Artikel M

Uppsägning

1. Denna stadga får inte sägas upp av en
part förrän efter utgången av en period om
fem år från den dag då den trädde i kraft för
parten i fråga, eller förrän efter utgången av
varje följande tvåårsperiod, varvid i båda
fallen meddelande om uppsägning skall del-
ges Europarådets generalsekreterare sex må-
nader i förväg, som därefter skall underrätta
övriga parter om uppsägningen.

2. Varje part får i enlighet med vad som
stadgas i föregående punkt säga upp vilken
artikel eller punkt i del II som helst av stadgan
som den har godtagit under förutsättning att
den aldrig är bunden av mindre än 16 artiklar
resp. 63 punkter och att berörda antalet
artiklar eller punkter i fortsättningen skall

tionales ou dont il assume la responsabilité
internationale. Il spécifiera dans cette décla-
ration les articles ou paragraphes de la partie
II de la Charte qu’il accepte comme obliga-
toires en ce qui concerne chacun des terri-
toires désignés dans la déclaration.

3. La Charte s’appliquera au territoire ou
aux territoires désignés dans la déclaration
visée au paragraphe précédent à partir du
premier jour du mois suivant l’expiration
d’une période d’un mois après la date de
réception de la notification de cette déclara-
tion par le Secrétaire Général.

4. Toute Partie pourra, à tout moment
ultérieur, déclarer, par notification adressée
au Secrétaire Général 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 présent article, elle
accepte comme obligatoire tout article ou
paragraphe numéroté qu’elle n’avait pas
encore accepté en ce qui concerne ce ou ces
territoires. Ces engagements ultérieurs seront
réputés partie intégrante de la déclaration
originale en ce qui concerne le territoire en
question et porteront les mêmes effets à partir
du premier jour du mois suivant l’expiration
d’une période d’un mois après la date de
réception de la notification par le Secrétaire
Général.

Article M

Dénonciation

1. Aucune Partie ne peut dénoncer la
présente Charte avant l’expiration d’une
période de cinq ans après la date à laquelle
la Charte est entrée en vigueur en ce qui la
concerne, ou avant l’expiration de toute autre
période ultérieure de deux ans et, dans tous
les cas, un préavis de six mois sera notifié au
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe,
qui en informera les autres Parties.

2. Toute Partie peut, aux termes des
dispositions énoncées dans le paragraphe
précédent, dénoncer tout article ou para-
graphe de la partie II de la Charte qu’elle a
accepté, sous réserve que le nombre des
articles ou paragraphes auxquels cette Partie
est tenue ne soit jamais inférieur à seize dans
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innefatta de artiklar vilka parten utvalt bland
dem som särskilt omnämns i artikel A l b.

3. Varje part får på de villkor som anges
i punkt 1 i denna artikel säga upp denna
stadga eller någon av de artiklar eller punkter
i del II av denna stadga med avseende på
territorium för vilket stadgan är tillämplig i
enlighet med en förklaring avgiven i över-
ensstämmelse med artikel L 2.

Artikel N

Tillägg

Tillägget till denna stadga skall utgöra en
integrerad del av densamma.

Artikel O

Meddelanden

Europarådets generalsekreterare skall med-
dela Europarådets medlemsstater och Inter-
nationella arbetsbyråns generaldirektör om

a) undertecknande,
b) deponering av ratifikations-, godtagan-

de- eller godkännandeinstrument,
c) dag för denna stadgas ikraftträdande i

enlighet med artikel K,

d) förklaring gjord vid tillämpning av
artikel A 2 och 3, artikel D l och 2, artikel
F 2 samt artikel L 1—4,

e) ändring i enlighet med artikel J,

f) uppsägning i enlighet med artikel M,

g) andra rättsakter, underrättelser eller
meddelanden som rör denna stadga.

Till bekräftelse härav har undertecknade,
därtill vederbörligen bemyndigade, under-
tecknat denna reviderade stadga.

Upprättad i Strasbourg den 3 maj 1996 på
engelska och franska språken, vilka båda

le premier cas et à soixante-trois dans le
second et que ce nombre d’articles ou
paragraphes continue de comprendre les
articles choisis par cette Partie parmi ceux
auxquels une référence spéciale est faite dans
l’article A, paragraphe 1, alinéa b.

3. Toute Partie peut dénoncer la présente
Charte ou tout article ou paragraphe de la
partie II de la Charte aux conditions prévues
au paragraphe 1 du présent article, en ce qui
concerne tout territoire auquel s’applique la
Charte en vertu d’une déclaration faite con-
formément au paragraphe 2 de l’article L.

Article N

Annexe

L’annexe à la présente Charte fait partie
intégrante de celle-ci.

Article O

Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe notifiera aux Etats membres du
Conseil et au Directeur général du Bureau
international du travail:

a) toute signature;
b) le dépôt de tout instrument de ratifica-

tion, d’acceptation ou d’approbation;
c) toute date d’entrée en vigueur de la

présente Charte conformément à son article
K;

d) toute déclaration en application des
articles A, paragraphes 2 et 3, D, paragraphes
1 et 2, F, paragraphe 2, et L, paragraphes 1,
2, 3 et 4;

e) tout amendement conformément à l’ar-
ticle J;

f) toute dénonciation conformément à
l’article M;

g) tout autre acte, notification ou com-
munication ayant trait à la présente Charte.

En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé la présente
Charte révisée.

Fait à Strasbourg, le 3 mai 1996, en
français et en anglais, les deux textes faisant
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texter är lika giltiga, i ett enda exemplar som
skall deponeras i Europarådets arkiv. Euro-
parådets generalsekreterare skall överlämna
bestyrkta avskrifter till varje medlemsstat i
Europarådet samt till Internationella arbets-
byråns generaldirektör.

également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Conseil de
l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres du
Conseil de l’Europe et au Directeur général
du Bureau international du travail.
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TILLÄGG TILL REVIDERAD
EUROPEISK SOCIAL STADGA

Den europeiska reviderade sociala stad-
gans räckvidd med avseende på personer

som åtnjuter skydd

1. Utan hinder av vad som stadgas i artikel
12.4 och artikel 13.4, skall bland de personer
som omfattas av artiklarna l—17 och 20—31
inbegripas utlänningar endast om de är
medborgare i annan part och är lagligen
bosatta i eller regelmässigt arbetar inom
vederbörande parts område; vid tolkning av
nämnda artiklar skall dock beaktas vad som
stadgas i artiklarna 18 och 19.

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

2. Varje part skall tillförsäkra den som är
flykting enligt den i Genève den 28 juli 1951
undertecknade konventionen angående flyk-
tingars rättsliga ställning och enligt protokol-
let av den 31 januari 1967 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 parten åtagit sig
enligt nämnda konvention eller enligt andra
gällande internationella överenskommelser
som är tillämpliga på sådana flyktingar.

3. Varje part skall tillförsäkra de personer
som definieras som statslösa i konventionen
angående statslösa personers rättsliga ställ-
ning undertecknad i New York den 28
september 1954 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
parten åtagit sig enligt nämnda konvention
eller enligt andra gällande internationella
överenskommelser som är tillämpliga på
sådana statslösa personer.

ANNEXE À LA CHARTE SOCIALE
EUROPÉENNE RÉVISÉE

Portée de la Charte sociale européenne
révisée en ce qui concerne les personnes

protégées

1. Sous réserve des dispositions de l’article
12, paragraphe 4, et de l’article 13, para-
graphe 4, les personnes visées aux articles 1
à 17 et 20 à 31 ne comprennent les étrangers
que dans la mesure où ils sont des ressor-
tissants des autres Parties résidant légalement
ou travaillant régulièrement sur le territoire de
la Partie intéressée, étant entendu que les
articles susvisés seront interprétés à la lumière
des dispositions des articles 18 et 19.

La présente interprétation n’exclut pas
l’extension de droits analogues à d’autres
personnes par l’une quelconque des Parties.

2. Chaque Partie accordera aux réfugiés
répondant à la définition de la Convention de
Genève du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés et du Protocole du 31 janvier
1967, et résidant régulièrement sur son
territoire, un traitement aussi favorable que
possible et en tout cas non moins favorable
que celui auquel elle s’est engagée en vertu
de la convention de 1951, ainsi que de tous
autres accords internationaux existants et
applicables aux réfugiés mentionnés ci-des-
sus.

3. Chaque Partie accordera aux apatrides
répondant à la définition de la Convention de
New York du 28 septembre 1954 relative au
statut des apatrides et résidant régulièrement
sur son territoire un traitement aussi favorable
que possible et en tout cas non moins
favorable que celui auquel elle s’est engagée
en vertu de cet instrument ainsi que de tous
autres accords internationaux existants et
applicables aux apatrides mentionnés ci-
dessus.
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DEL I punkt 18 och DEL II artikel 18.1

Dessa bestämmelser skall inte anses beröra
frågan om tillträde till de fördragsslutande
parternas territorier eller inverka på bestäm-
melserna i europeiska bosättningskonventio-
nen som undertecknades i Paris den 13
december 1955.

DEL II

Artikel 1.2
Denna bestämmelse skall inte tolkas såsom

innebärande vare sig förbud mot eller god-
kännande av organisationsklausuler eller mot-
svarande praxis.

Artikel 2.6
En part får bestämma att denna bestäm-

melse inte skall tillämpas på arbetstagare
1. som har ett anställningsavtal eller ett

anställningsförhållande för en tid kortare än
en månad och/eller en arbetsvecka som är
kortare än åtta timmar,

2. när anställningsavtalet eller anställnings-
förhållandet är av tillfällig och/eller speciell
beskaffenhet under förutsättning att i dessa
fall det motiveras av objektiva skäl.

Artikel 3.4
Vad gäller denna bestämmelse skall funk-

tionerna, organisationen och de organisato-
riska förhållandena för dessa tjänster bestäm-
mas i enlighet med nationella lagar eller
förordningar, kollektivavtal eller andra åtgär-
der som är lämpliga enligt de nationella
förhållandena.

Artikel 4.4
Denna bestämmelse skall tolkas så att den

inte förbjuder omedelbart avskedande på
grund av allvarlig förseelse.

Artikel 4.5
En part kan göra det åtagande som krävs

i denna punkt om det stora flertalet arbets-
tagare inte tillåts vidkännas avdrag på lön
enligt vare sig lag, kollektivavtal eller skil-
jedom; undantag får endast göras beträffande

Partie I, paragraphe 18, et Partie II, article 18,
paragraphe 1

Il est entendu que ces dispositions ne
concernent pas l’entrée sur le territoire des
Parties et ne portent pas atteinte à celles de
la Convention européenne d’établissement
signée à Paris le 13 décembre 1955.

PARTIE II

Article 1, paragraphe 2
Cette disposition ne saurait être interprétée

ni comme interdisant ni comme autorisant les
clauses ou pratiques de sécurité syndicale.

Article 2, paragraphe 6
Les Parties pourront prévoir que cette

disposition ne s’applique pas:
a) aux travailleurs ayant un contrat ou une

relation de travail dont la durée totale
n’excède pas un mois et/ou dont la durée de
travail hebdomadaire n’excède pas huit heu-
res;

b) lorsque le contrat ou la relation de travail
a un caractère occasionnel et/ou particulier, à
condition, dans ces cas, que des raisons
objectives justifient la non-application.

Article 3, paragraphe 4
Il est entendu qu’aux fins d’application de

cette disposition les fonctions, l’organisation
et les conditions de fonctionnement de ces
services doivent être déterminées par la
législation ou la réglementation nationale, des
conventions collectives ou de toute autre
manière appropriée aux conditions nationales.

Article 4, paragraphe 4
Cette disposition sera interprétée de ma-

nière à ne pas interdire un licenciement
immédiat en cas de faute grave.

Article 4, paragraphe 5
Il est entendu qu’une Partie peut prendre

l’engagement requis dans ce paragraphe si les
retenues sur salaires sont interdites pour la
grande majorité des travailleurs, soit par la
loi, soit par les conventions collectives ou les
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de personer som inte omfattas av sådan
lagstiftning, kollektivavtal eller skiljedom.

Artikel 6.4
Varje part får för sitt eget vidkommande i

lag reglera utövandet av strejkrätten förutsatt
att varje ytterligare inskränkning i denna rätt
kan motiveras i enlighet med bestämmelserna
i artikel G.

Artikel 7.2
Denna bestämmelse hindrar inte parterna

från att i sin lagstiftning bestämma att
minderåriga, som inte har uppnått den lägsta
bestämda åldern, får utföra arbete i den mån
det är absolut nödvändigt för deras yrkesut-
bildning under förutsättning att sådant arbete
utförs i enlighet med de villkor som föreskrivs
av behörig myndighet och att åtgärder vidtas
för att skydda dessa minderårigas säkerhet
och hälsa.

Artikel 7.8
En part får göra det åtagande som krävs i

denna punkt om parten handlar i åtagandets
anda genom att i lag utfärda bestämmelser av
innebörd att det stora flertalet personer under
18 år inte får utföra nattarbete.

Artikel 8.2
Denna bestämmelse skall inte tolkas så att

den innebär ett absolut förbud. Undantag kan
göras t.ex. i följande fall:

1. om en kvinnlig arbetstagare har gjort sig
skyldig till förseelser som motiverar avbry-
tande av anställningsförhållandet,

2. om ifrågavarande företag upphör med
sin verksamhet,

3. om den tid som anges i anställningsav-
talet har löpt ut.

Artikel 12.4
Orden dock med förbehåll för de villkor

som stadgas i ifrågavarande överenskommel-
ser i inledningen till denna punkt innebär bl.a.
att en part med avseende på förmåner som
utbetalas oberoende av om försäkringspre-

sentences arbitrales, les seules exceptions
étant constituées par les personnes non visées
par ces instruments.

Article 6, paragraphe 4
Il est entendu que chaque Partie peut, en ce

qui la concerne, réglementer l’exercice du
droit de grève par la loi, pourvu que toute
autre restriction éventuelle à ce droit puisse
être justifiée aux termes de l’article G.

Article 7, paragraphe 2
La présente disposition n’empêche pas les

Parties de prévoir dans la loi la possibilité,
pour des adolescents n’ayant pas atteint l’âge
minimum prévu, de réaliser des travaux
strictement nécessaires à leur formation pro-
fessionnelle lorsque le travail est réalisé sous
le contrôle du personnel compétent autorisé et
que la sécurité et la protection de la santé des
adolescents au travail sont garanties.

Article 7, paragraphe 8
Il est entendu qu’une Partie aura rempli

l’engagement requis dans ce paragraphe si
elle se conforme à l’esprit de cet engagement
en prévoyant dans sa législation que la grande
majorité des personnes de moins de dix-huit
ans ne sera pas employée à des travaux de
nuit.

Article 8, paragraphe 2
Cette disposition ne saurait être interprétée

comme consacrant une interdiction de carac-
tère absolu. Des exceptions pourront inter-
venir, par exemple, dans les cas suivants:

a) si la travailleuse a commis une faute
justifiant la rupture du rapport de travail;

b) si l’entreprise en question cesse son
activité;

c) si le terme prévu par le contrat de travail
est échu.

Article 12, paragraphe 4
Les mots «et sous réserve des conditions

arrêtées dans ces accords» figurant dans
l’introduction à ce paragraphe sont considérés
comme signifiant que, en ce qui concerne les
prestations existant indépendamment d’un
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mier har betalts efter ej, får uppställa krav om
bosättning under viss tid innan den beviljar
medborgare i annan part sådana förmåner.

Artikel 13.4
Länder som inte är parter i europeiska

konventionen om social och medicinsk hjälp
får ratificera stadgan beträffande denna punkt
under förutsättning att de beviljar medborgare
i övriga parter en behandling som står i
överensstämmelse med bestämmelserna i
nämnda konvention.

Artikel 16
Det skydd som avses i denna bestämmelse

skall anses täcka familjer med en ensam-
stående förälder.

Artikel 17
Denna bestämmelse skall anses täcka alla

personer under arton år om inte myndighets-
åldern enligt den lagstiftning som den min-
derårige omfattas av uppnås tidigare utan att
detta skall inverka på de övriga relevanta
bestämmelserna i stadgan, särskilt artikel 7.

Detta medför ingen skyldighet att tillhan-
dahålla obligatorisk undervisning upp till
nämnda levnadsålder.

Artikel 19.6
Vid tillämpningen av denna bestämmelse

skall uttrycket utländsk arbetstagares familj
anses innefatta åtminstone arbetstagarens ma-
ka/make och ogifta barn så länge dessa anses
vara minderåriga i den mottagande staten och
är ekonomiskt beroende av den migrerande
arbetstagaren.

Artikel 20
1. Frågor som rör socialförsäkringsförmå-

ner, liksom andra bestämmelser rörande ar-
betslöshetsersättning, ålderspension och ef-
terlevandeförmåner, får undantas från till-
lämpningsområdet för denna artikel.

2. Bestämmelser om skydd för kvinnor,
särskilt i fråga om graviditet, barnsbörd och
tiden omedelbart därefter, skall inte anses

système contributif, une Partie peut requérir
l’accomplissement d’une période de résidence
prescrite avant d’octroyer ces prestations aux
ressortissants d’autres Parties.

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

à la Convention européenne d’assistance
sociale et médicale peuvent ratifier la Charte
en ce qui concerne ce paragraphe, sous
réserve qu’ils accordent aux ressortissants des
autres Parties un traitement conforme aux
dispositions de ladite convention.

Article 16
Il est entendu que la protection accordée

par cette disposition couvre les familles
monoparentales.

Article 17
Il est entendu que cette disposition couvre

toutes les personnes âgées de moins de 18
ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en
vertu de la législation qui leur est applicable,
sans préjudice des autres dispositions spéci-
fiques prévues par la Charte, notamment
l’article 7.

Cela n’implique pas une obligation d’as-
surer l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge
mentionné ci-dessus.

Article 19, paragraphe 6
Aux fins d’application de la présente

disposition, on entend par «famille du tra-
vailleur migrant» au moins le conjoint du
travailleur et ses enfants non mariés, aussi
longtemps qu’ils sont considérés comme
mineurs par la législation pertinente de l’Etat
d’accueil et sont à la charge du travailleur.

Article 20
1. Il est entendu que les matières relevant

de la sécurité sociale, ainsi que les disposi-
tions relatives aux prestations de chômage,
aux prestations de vieillesse et aux prestations
de survivants, peuvent être exclues du champ
d’application de cet article.

2. Ne seront pas considérées comme des
discriminations au sens du présent article les
dispositions relatives à la protection de la
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som diskriminering enligt denna artikels
mening.

3. Denna artikel skall inte hindra att andra
särskilda åtgärder vidtas i syfte att undanröja
faktiska brister i jämställdhet.

4. Arbetsuppgifter som på grund av sin art
eller det sammanhang i vilka de utförs endast
kan anförtros till personer av ettdera könet,
får undantas från tillämpningsområdet för
denna artikel eller vissa av dess bestämmel-
ser. Denna bestämmelse skall inte tolkas som
ett krav på parterna att i lagar och förord-
ningar införa en förteckning över arbetsupp-
gifter som på grund av sin art eller det
sammanhang i vilka de utförs kan förbehållas
personer av ettdera könet.

Artiklarna 21 och 22
1. Vid tillämpning av dessa artiklar skall

uttrycket arbetstagarrepresentanter avse per-
soner som erkänns som sådana i enlighet med
nationell lagstiftning eller praxis.

2. Uttrycket nationell lagstiftning eller
praxis inbegriper i förekommande fall, utöver
lagar och andra förordningar, kollektivavtal,
andra avtal mellan arbetsgivares och arbets-
tagares representanter, seder och bruk samt
relevant rättspraxis.

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

4. Religiösa samfund och deras institutio-
ner får undantas från tillämpning av dessa
artiklar även om dessa institutioner är företag
enligt betydelsen i punkt 3 ovan. Inrättningar
som bedriver verksamhet som kännetecknas
av vissa ideal eller vägleds av bestämda
moralbegrepp, ideal och begrepp som är
skyddade av nationell lagstiftning, får undan-
tas vid tillämpningen av dessa artiklar i den
utsträckning som är nödvändig för att skydda
företagets inriktning.

femme, notamment en ce qui concerne la
grossesse, l’accouchement et la période post-
natale.

3. Le présent article ne fait pas obstacle à
l’adoption de mesures spécifiques visant à
remédier à des inégalités de fait.

4. Pourront être exclues du champ d’ap-
plication du présent article, ou de certaines de
ses dispositions, les activités professionnelles
qui, en raison de leur nature ou des conditions
de leur exercice, ne peuvent être confiées qu’à
des personnes d’un sexe donné. Cette dispo-
sition ne saurait être interprétée comme
obligeant les Parties à arrêter par la voie
législative ou réglementaire la liste des
activités professionnelles qui, en raison de
leur nature ou des conditions de leur exercice,
peuvent être réservées à des travailleurs d’un
sexe déterminé.

Articles 21 et 22
1. Aux fins d’application de ces articles, les

termes «représentants des travailleurs» désig-
nent des personnes reconnues comme telles
par la législation ou la pratique nationales.

2. Les termes «la législation et la pratique
nationales» visent, selon le cas, outre les lois
et les règlements, les conventions collectives,
d’autres accords entre les employeurs et les
représentants des travailleurs, les usages et les
décisions judiciaires pertinentes.

3. Aux fins d’application de ces articles, le
terme «entreprise» est interprété comme
visant un ensemble d’éléments matériels et
immatériels, ayant ou non la personnalité
juridique, destiné à la production de biens ou
à la prestation de services, dans un but
économique, et disposant du pouvoir de
décision quant à son comportement sur le
marché.

4. Il est entendu que les communautés
religieuses et leurs institutions peuvent être
exclues de l’application de ces articles même
lorsque ces institutions sont des «entreprises»
au sens du paragraphe 3. Les établissements
poursuivant des activités inspirées par cer-
tains idéaux ou guidées par certains concepts
moraux, idéaux et concepts protégés par la
législation nationale, peuvent être exclus de
l’application de ces articles dans la mesure
nécessaire pour protéger l’orientation de
l’entreprise.
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5. När de rättigheter som anges i dessa
artiklar i en stat utövas på företagets olika
arbetsplatser skall den berörda parten anses
uppfylla de skyldigheter som härrör från
dessa bestämmelser.

6. Parterna får undanta företag med färre än
ett visst antal arbetstagare, som skall bestäm-
mas i enlighet med nationell lagstiftning eller
praxis, från tillämpningen av dessa artiklar.

Artikel 22
1. Denna bestämmelse skall varken inverka

på staternas befogenheter och skyldigheter
vad avser hälsosäkerhetsföreskrifter för ar-
betsplatser eller på de befogenheter och
skyldigheter som tillkommer de organ som
ansvarar för övervakning och tillämpning av
dessa.

2. Med uttrycken sociala och sociokultu-
rella tjänster och arrangemang skall avses de
sociala och/eller kulturella arrangemang som
vissa företag tillhandahåller sina arbetstagare,
såsom personalvård, motionsanläggningar,
amningsrum, bibliotek, ferieläger för barn,
m.m.

Artikel 23.1
Vid tillämpning av denna punkt skall

uttrycket så länge som möjligt avse de äldres
fysiska, mentala och intellektuella förmåga.

Artikel 24
1. Vid tillämpningen av denna artikel skall

uttrycket uppsägning anses betyda upphöran-
de av anställning på arbetsgivarens initiativ.

2. Denna artikel skall anses täcka alla
arbetstagare; en part får dock undanta föl-
jande kategorier av arbetstagare från att
åtnjuta skydd av alla eller några av bestäm-
melserna:

a) arbetstagare som anställs för viss tid eller
visst arbete,

b) arbetstagare som genomgår en provans-
tällning eller som tjänstgör under en kvali-
ficeringstid före fast anställning, under för-
utsättning att prövotiden eller kvalificerings-

5. Il est entendu que, lorsque dans un Etat
les droits énoncés dans les présents articles
sont exercés dans les divers établissements de
l’entreprise, la Partie concernée doit être
considérée comme satisfaisant aux obliga-
tions découlant de ces dispositions.

6. Les Parties pourront exclure du champ
d’application des présents articles les entre-
prises dont les effectifs n’atteignent pas un
seuil déterminé par la législation ou la
pratique nationales.

Article 22
1. Cette disposition n’affecte ni les pou-

voirs et obligations des Etats en matière
d’adoption de règlements concernant l’hy-
giène et la sécurité sur les lieux de travail, ni
les compétences et responsabilités des or-
ganes chargés de surveiller le respect de leur
application.

2. Les termes «services et facilités sociaux
et socio-culturels» visent les services et
facilités de nature sociale et/ou culturelle
qu’offrent certaines entreprises aux travail-
leurs tels qu’une assistance sociale, des
terrains de sport, des salles d’allaitement, des
bibliothèques, des colonies de vacances, etc.

Article 23, paragraphe 1
Aux fins d’application de ce paragraphe,

l’expression «le plus longtemps possible» se
réfère aux capacités physiques, psychology-
ques et intellectuelles de la personne âgée.

Article 24
1. Il est entendu qu’aux fins de cet article

le terme «licenciement» signifie la cessation
de la relation de travail à l’initiative de
l’employeur.

2. Il est entendu que cet article couvre tous
les travailleurs mais qu’une Partie peut
soustraire entièrement ou partiellement de sa
protection les catégories suivantes de travail-
leurs salariés:

a) les travailleurs engagés aux termes d’un
contrat de travail portant sur une période
déterminée ou une tâche déterminée;

b) les travailleurs effectuant une période
d’essai ou n’ayant pas la période d’ancienneté
requise, à condition que la durée de celle-ci
soit fixée d’avance et qu’elle soit raisonnable;
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tiden har bestämts på förhand och är av skälig
varaktighet,

c) arbetstagare som anställs tillfälligt för en
kort tid.

3. Vad avser denna artikel skall följande
omständigheter inte utgöra giltigt skäl för
uppsägning:

a) medlemskap i en facklig organisation
eller deltagande i facklig verksamhet utom
arbetstid eller, med arbetsgivarens medgivan-
de, under arbetstid,

b) att någon kandiderar till, utövar eller har
utövat uppdrag som arbetstagarrepresentant,

c) att någon har gett in klagomål eller
deltagit i ett rättsligt förfarande mot en
arbetsgivare, vilket innebär påstående om
överträdelse av lag eller annan förordning
eller vänt sig till behörig myndighet,

d) ras, hudfärg, kön, civilstånd, familjeans-
var, graviditet, religion, politisk uppfattning,
nationell härstamning eller socialt ursprung,

e) frånvaro från arbetet på grund av
moderskap eller föräldraledighet,

f) tillfällig frånvaro från arbetet på grund
av sjukdom eller skada.

4. Det skall anses att ekonomisk ersättning
eller annan vederbörlig gottgörelse vid upp-
sägning utan giltigt skäl skall bestämmas i
enlighet med nationella lagar eller förord-
ningar, kollektivavtal eller på annat sätt som
är tillämpligt enligt de nationella förhållan-
dena.

Artikel 25
1. Det skall anses att en behörig nationell

myndighet kan, genom undantag och efter
samråd med arbetsgivarnas och arbetstagar-
nas organisationer, utesluta vissa kategorier
av arbetstagare från det skydd som avses i
denna bestämmelse på grund av den speciella
arten av deras anställningsförhållanden.

2. Det skall anses att definitionen av
uttrycket insolvens skall fastställas i enlighet
med nationell lagstiftning och praxis.

3. Arbetstagarnas fordringar som täcks av
denna bestämmelse skall omfatta minst

a) lönefordringar som gäller lön för en

c) les travailleurs engagés à titre occasion-
nel pour une courte période.

3. Aux fins de cet article, ne constituent pas
des motifs valables de licenciement notam-
ment:

a) l’affiliation syndicale ou la participation
à des activités syndicales en dehors des heures
de travail ou, avec le consentement de
l’employeur, durant les heures de travail;

b) le fait de solliciter, d’exercer ou d’avoir
un mandat de représentation des travailleurs;

c) le fait d’avoir déposé une plainte ou
participé à des procédures engagées contre un
employeur en raison de violations alléguées
de la législation, ou présenté un recours
devant les autorités administratives compé-
tentes;

d) la race, la couleur, le sexe, l’état
matrimonial, les responsabilités familiales, la
grossesse, la religion, l’opinion politique,
l’ascendance nationale ou l’origine sociale;

e) le congé de maternité ou le congé
parental;

f) l’absence temporaire du travail en raison
de maladie ou d’accident.

4. Il est entendu que l’indemnité ou toute
autre réparation appropriée en cas de licen-
ciement sans motif valable doit être détermi-
née par la législation ou la réglementation
nationales, par des conventions collectives ou
de toute autre manière appropriée aux con-
ditions nationales.

Article 25
1. L’autorité compétente peut à titre ex-

ceptionnel et après consultation des or-
ganisations d’employeurs et de travailleurs
exclure des catégories déterminées de travail-
leurs de la protection prévue dans cette
disposition en raison de la nature particulière
de leur relation d’emploi.

2. Il est entendu que le terme «insolvabi-
lité» sera défini par la loi et la pratique
nationales.

3. Les créances des travailleurs sur les-
quelles porte cette disposition devront au
moins comprendre:

a) les créances des travailleurs au titre des
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bestämd period, som inte får vara kortare än
tre månader enligt ett system med förmånsrätt
och åtta veckor enligt ett garantisystem, före
insolvensen eller upphörande av anställ-
ningen,

b) fordringar avseende innestående semes-
terlön som grundar sig på arbete utfört under
året då insolvensen inträffade eller anställ-
ningen upphörde,

c) fordringar på innestående ersättning
avseende andra slag av betald frånvaro
härrörande från en bestämd period som inte
får vara kortare än tre månader enligt ett
system med förmånsrätt och åtta veckor enligt
ett garantisystem, före insolvensen eller upp-
hörande av anställningen.

4. Nationella lagar och förordningar får
begränsa det skydd som ges arbetstagares
fordringar till ett bestämt belopp vilket skall
ligga på en socialt acceptabel nivå.

Artikel 26
Denna artikel skall inte anses påfordra

lagstiftning av parterna.
Punkt 2 skall inte anses omfatta sexuella

trakasserier.

Artikel 27
Denna artikel skall anses vara tillämplig för

manliga och kvinnliga arbetstagare med fa-
miljeansvar för egna av dem beroende barn
samt för annan medlem av den närmaste
familjen som påtagligt behöver deras om-
vårdnad eller stöd där sådant ansvar begränsar
deras möjligheter att förbereda, engagera sig
i, delta i eller förkovra sig i förvärvsverk-
samhet. Begreppen beroende barn och andra
medlemmar av den närmaste familjen som
påtagligt behöver deras omvårdnad och stöd
avser personer som definieras som sådana i
den berörda statens nationella lagstiftning.

Artiklarna 28 och 29
Vid tillämpning av dessa artiklar betyder

begreppet arbetstagarrepresentanter personer

salaires afférents à une période déterminée,
qui ne doit pas être inférieure à trois mois
dans un système de privilège et à huit
semaines dans un système de garantie, pré-
cédant l’insolvabilité ou la cessation de la
relation d’emploi;

b) les créances des travailleurs au titre des
congés payés dus en raison du travail effectué
dans le courant de l’année dans laquelle est
survenue l’insolvabilité ou la cessation de la
relation d’emploi;

c) les créances des travailleurs au titre des
montants dus pour d’autres absences ré-
munérées afférentes à une période détermi-
née, qui ne doit pas être inférieure à trois mois
dans un système de privilège et à huit
semaines dans un système de garantie, pré-
cédant l’insolvabilité ou la cessation de la
relation d’emploi.

4. Les législations et réglementations na-
tionales peuvent limiter la protection des
créances des travailleurs à un montant déter-
miné qui devra être d’un niveau socialement
acceptable.

Article 26
Il est entendu que cet article n’oblige pas

les Parties à promulguer une législation.
Il est entendu que le paragraphe 2 ne

couvre pas le harcèlement sexuel.

Article 27
Il est entendu que cet article s’applique aux

travailleurs des deux sexes ayant des respon-
sabilités familiales à l’égard de leurs enfants
à charge ainsi qu’à l’égard d’autres membres
de leur famille directe qui ont manifestement
besoin de leurs soins ou de leur soutien,
lorsque ces responsabilités limitent leurs
possibilités de se préparer à l’activité
économique, d’y accéder, d’y participer ou
d’y progresser. Les termes «enfants à charge»
et «autre membre de la famille directe qui a
manifestement besoin de soins et de soutien»
s’entendent au sens défini par la législation
nationale des Parties.

Articles 28 et 29
Aux fins d’application de ces articles, le

terme «représentants des travailleurs» désigne
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som erkänns som sådana i enlighet med
nationell lagstiftning eller praxis.

DEL III

Stadgan innebär en rättslig, internationell
förpliktelse vars uppfyllande uteslutande är
underställt den övervakning som avses i dess
del IV.

Artikel A 1
Det skall anses att de numrerade punkterna

får innehålla artiklar bestående av endast en
punkt.

Artikel B 2
Med avseende på artikel B 2 motsvarar

bestämmelserna i den reviderade stadgan
bestämmelserna i stadgan med samma num-
mer på artiklar och punkter med undantag för

a) artikel 3.2 i den reviderade stadgan, som
motsvarar stadgans artikel 3.1 och 3.3,

b) artikel 3.3 i den reviderade stadgan, som
motsvarar stadgans artikel 3.2 och 3.3.

c) artikel 10.5 i den reviderade stadgan,
som motsvarar stadgans artikel 10.4,

d) artikel 17.1 i den reviderade stadgan,
som motsvarar stadgans artikel 17.

DEL V

Artikel E
En differentierad behandling som är ob-

jektivt och skäligt motiverad skall inte anses
vara diskriminerande.

Artikel F
Begreppet krig eller annat nationellt kris-

tillstånd skall också täcka krigshot.

Artikel I
Arbetstagare som är uteslutna i enlighet

med tillägget till artiklarna 2l och 22 skall inte
medräknas vid beräkning av antalet berörda
arbetstagare.

des personnes reconnues comme telles par la
législation ou la pratique nationales.

PARTIE III

Il est entendu que la Charte contient des
engagements juridiques de caractère interna-
tional dont l’application est soumise au seul
contrôle visé par la partie IV.

Article A, paragraphe 1
Il est entendu que les paragraphes numé-

rotés peuvent comprendre des articles ne
contenant qu’un seul paragraphe.

Article B, paragraphe 2
Aux fins du paragraphe 2 de l’article B, les

dispositions de la Charte révisée correspon-
dent aux dispositions de la Charte qui portent
le même numéro d’article ou de paragraphe,
à l’exception:

a) de l’article 3, paragraphe 2, de la Charte
révisée qui correspond à l’article 3, para-
graphes 1 et 3, de la Charte;

b) de l’article 3, paragraphe 3, de la Charte
révisée qui correspond à l’article 3, para-
graphes 2 et 3, de la Charte;

c) de l’article 10, paragraphe 5, de la Charte
révisée qui correspond à l’article 10, para-
graphe 4, de la Charte;

d) de l’article 17, paragraphe 1, de la
Charte révisée qui correspond à l’article 17 de
la Charte.

PARTIE V

Article E
Une différence de traitement fondée sur un

motif objectif et raisonnable n’est pas con-
sidérée comme discriminatoire.

Article F
Les termes «en cas de guerre ou en cas

d’autre danger public» seront interprétés de
manière à couvrir également la menace de
guerre.

Article I
Il est entendu que les travailleurs exclus

conformément à l’annexe des articles 21 et 22
ne sont pas pris en compte lors de l’établis-
sement du nombre des travailleurs intéressés.
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Artikel J
Begreppet ändring skall utsträckas till att

täcka även införande av nya artiklar i stadgan.

Article J
Le terme «amendement» sera entendu de

manière à couvrir également l’inclusion de
nouveaux articles dans la Charte.


