
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS

FÖRDRAGSSERIE
Utgiven i Helsingfors den 28 februari 2017

(Finlands författningssamlings nr 126/2017)

Statsrådets förordning

29/2017

om sättande i kraft av ett protokoll till konventionen om tvångsarbete och om ikraftträ-
dande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området

för lagstiftningen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de
bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ett protokoll till konventionen om
tvångsarbete (980/2016):

1 §
Det i Genève den 11 juni 2014 antagna protokollet till 1930 års konvention om tvångsarbete

träder i kraft den 27 januari 2018 så som därom har överenskommits.
Protokollet har godkänts av riksdagen den 26 oktober 2016 och har ratificerats av republik-

ens president den 18 november 2016. Ratifikationsinstrumentet har deponerats hos Internatio-
nella arbetsorganisationens generaldirektör den 27 januari 2017.

2 §
De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som

förordning.

3 §
Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ett

protokoll till konventionen om tvångsarbete (980/2016) träder i kraft den 27 januari 2018.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2017.

Helsingfors den 23 februari 2017

Justitie- och arbetsminister Jari Lindström

Regeringsråd Liisa Heinonen
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Fördragstext 
 
PROTOKOLL TILL 1930 ÅRS KONVENTION OM TVÅNGSARBETE 

PROTOKOLL TILL 1930 ÅRS KON-
VENTION OM TVÅNGSARBETE 

 
 

Internationella arbetsorganisationens all-
männa konferens, 

som har sammankallats i Genève av styrel-
sen för Internationella arbetsbyrån och sam-
lats där den 28 maj 2014 till dess 103:e möte, 

 
erkänner att förbudet mot tvångsarbete eller 

obligatoriskt arbete utgör en viktig del av de 
grundläggande rättigheterna och att tvångs-
arbete eller obligatoriskt arbete utgör en 
kränkning av miljontals kvinnors och mäns, 
flickors och pojkars mänskliga rättigheter 
och värdighet, bidrar till att vidmakthålla fat-
tigdom och utgör ett hinder mot att uppnå an-
ständiga arbetsvillkor för alla och 

erkänner den viktiga roll som 1930 års 
konvention om tvångsarbete (nr 29), nedan 
kallad konventionen, och 1957 års konven-
tion om avskaffande av tvångsarbete (nr 105) 
spelar i kampen mot alla former av tvångsar-
bete eller obligatoriskt arbete, men att brister 
i deras tillämpning kräver ytterligare åtgärder 
och 

 
påminner om att definitionen av tvångsar-

bete eller obligatoriskt arbete enligt artikel 2 i 
konventionen omfattar tvångsarbete eller ob-
ligatoriskt arbete i alla dess former och ytt-
ringar och gäller alla människor utan åtskill-
nad och 

betonar att det är mycket angeläget att av-
skaffa tvångsarbete och obligatoriskt arbete i 
alla dess former och yttringar och 

påminner om skyldigheten för medlemmar 
som ratificerat konventionen att göra tvångs-
arbete eller obligatoriskt arbete straffbart och 
att säkerställa att de i lag föreskrivna påfölj-
derna är tillräckliga och verkställs strikt och 

 
noterar att den övergångsperiod som anges 

i konventionen har löpt ut och att bestämmel-
serna i artikel 1, punkterna 2 och 3 och artik-
larna 3—24 inte längre är tillämpliga och 

PROTOCOLE RELATIF À LA 
CONVENTION SUR LE TRAVAIL 

FORCÉ, 1930 
 

La Conférence générale de l’Organisation 
internationale du Travail,  

Convoquée à Genève par le Conseil 
d’administration du Bureau international du 
Travail, et s’y étant réunie le 28 mai 2014, en 
sa 103e session; 

Reconnaissant que l’interdiction du travail 
forcé ou obligatoire fait partie des droits 
fondamentaux, et que le travail forcé ou 
obligatoire constitue une violation des droits 
humains et une atteinte à la dignité de 
millions de femmes et d’hommes, de jeunes 
filles et de jeunes garçons, contribue à 
perpétuer la pauvreté et fait obstacle à la 
réalisation d’un travail décent pour tous; 

Reconnaissant le rôle fondamental joué par 
la convention (no 29) sur le travail forcé, 
1930 – ci-après désignée la «convention» – et 
la convention (no 105) sur l’abolition du 
travail forcé, 1957, dans la lutte contre toutes 
les formes de travail forcé ou obligatoire, 
mais que des lacunes dans leur mise en 
œuvre demandent des measures 
additionnelles; 

Rappelant que la définition du travail forcé 
ou obligatoire à l’article 2 de la convention 
couvre le travail forcé ou obligatoire sous 
toutes ses formes et manifestations et qu’elle 
s’applique à tous les êtres humains sans 
distinction; 

Soulignant qu’il est urgent d’éliminer le 
travail forcé ou obligatoire sous toutes ses 
formes et manifestations; 

Rappelant que les Membres ayant ratifié la 
convention ont l’obligation de rendre le 
travail forcé ou obligatoire passible de 
sanctions pénales et de s’assurer que les 
sanctions imposées par la loi sont réellement 
efficaces et strictement appliquées; 

Notant que la période transitoire prévue 
dans la convention a expire et que les 
dispositions de l’article 1, paragraphes 2 et 3, 
et des articles 3 à 24 ne sont plus applicables; 
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erkänner att miljön för och formerna av 
tvångsarbete eller obligatoriskt arbete föränd-
rats och att handel med människor i syfte att 
utnyttja dessa i tvångsarbete eller obligato-
riskt arbete, vilket kan innefatta sexuellt ut-
nyttjande, är föremål för växande internatio-
nell oro och kräver skyndsamma åtgärder för 
dess verkningsfulla avskaffande och 

noterar att det finns ett ökat antal arbetsta-
gare som utnyttjas i tvångsarbete eller obliga-
toriskt arbete i näringslivet, att vissa sektorer 
av ekonomin är särskilt sårbara och att vissa 
grupper av arbetstagare löper högre risk att 
utsättas för tvångsarbete eller obligatoriskt 
arbete, särskilt migranter och 

 
noterar att ett verkningsfullt och bestående 

undertryckande av tvångsarbete eller obliga-
toriskt arbete bidrar till att säkerställa att 
konkurrensen mellan arbetsgivarna är rättvis 
och att arbetstagarna skyddas och 

påminner om de tillämpliga internationella 
arbetsnormerna, däribland framför allt 1948 
års konvention (nr 87) angående förenings-
frihet och skydd för organisationsrätten, 1949 
års konvention (nr 98) angående tillämpning 
av principerna för organisationsrätten och 
den kollektiva förhandlingsrätten, 1951 års 
konvention (nr 100) angående lika lön för 
män och kvinnor för arbete av lika värde, 
1958 års konvention (nr 111) angående 
diskriminering i fråga om anställning och yr-
kesutövning, 1973 års konvention (nr 138) 
om minimiålder för tillträde till arbete, 1999 
års konvention (nr 182) om förbud mot och 
omedelbara åtgärder för att avskaffa de värs-
ta formerna av barnarbete, 1949 års konven-
tion (nr 97) om migrering för arbete (revide-
rad), 1975 års konvention (nr 143) om mig-
rantarbetare (tilläggsbestämmelser), 2011 års 
konvention (nr 189) om hushållsanställda, 
1997 års konvention (181) om privat arbets-
förmedling, 1947 års konvention (nr 81) om 
yrkesinspektion, 1969 års konvention (nr 
129) om yrkesinspektion (jordbruk) samt 
ILO:s deklaration om grundläggande princi-
per och rättigheter i arbetslivet från 1998 och 
ILO:s deklaration om social rättvisa för en 
rättvis globalisering från 2008 och 

Reconnaissant que le contexte et les formes 
du travail forcé ou obligatoire ont changé et 
que la traite des personnes à des fins de 
travail forcé ou obligatoire, qui peut 
impliquer l’exploitation sexuelle, fait l’objet 
d’une préoccupation international 
grandissante et requiert des mesures urgentes 
en vue de son élimination effective; 

Notant qu’un nombre accru de travailleurs 
sont astreints au travail forcé ou obligatoire 
dans l’économie privée, que certains secteurs 
de l’économie sont particulièrement 
vulnérables et que certains groupes de 
travailleurs sont davantage exposés au risque 
de devenir victimes de travail forcé ou 
obligatoire, en particulier les migrants; 

Notant que la suppression effective et 
durable du travail forcé ou obligatoire 
contribue à assurer une concurrence loyale 
entre les employeurs ainsi qu’une protection 
pour les travailleurs; 

Rappelant les normes internationales du 
travail pertinentes, en particulier la 
convention (no 87) sur la liberté syndicale et 
la protection du droit syndical, 1948, la 
convention (no 98) sur le droit d’organisation 
et de négociation collective, 1949, la 
convention (no 100) sur l’égalité de 
rémunération, 1951, la convention (no 111) 
concernant la discrimination (emploi et 
profession), 1958, la convention (no 138) sur 
l’âge minimum, 1973, la convention (no 182) 
sur les pires formes de travail des enfants, 
1999, la convention (no 97) sur les 
travailleurs migrants (révisée), 1949, la 
convention (no 143) sur les travailleurs 
migrants (dispositions complémentaires), 
1975, la convention (no 189) sur les 
travailleuses et travailleurs domestiques, 
2011, la convention (no 181) sur les agences 
d’emploi privées, 1997, la convention (no 
81) sur l’inspection du travail, 1947, et la 
convention (no 129) sur l’inspection du 
travail (agriculture), 1969, ainsi que la 
Déclaration de l’OIT relative aux principes et 
droits fondamentaux au travail (1998) et la 
Déclaration de l’OIT sur la justice sociale 
pour une mondialisation équitable (2008); 
 
 

 
noterar andra tillämpliga internationella in-

strument, i synnerhet 1948 års allmänna för-
Notant d’autres instruments internationaux 

pertinents, en particulier la Déclaration 
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klaring om de mänskliga rättigheterna, 1966 
års internationella konvention om ekonomis-
ka, sociala och kulturella rättigheter, 1929 års 
konvention om slaveri, 1956 års tilläggskon-
vention om undertryckande av slaveri, slav-
handel samt med slaveri jämförbara institu-
tioner och sedvänjor, Förenta nationernas 
konvention mot gränsöverskridande organi-
serad brottslighet från 2000, protokollet om 
förebyggande, bekämpande och bestraffande 
av handel med människor, särskilt kvinnor 
och barn från 2000, protokollet mot männi-
skosmuggling land-, luft- och sjövägen från 
2000, 1990 års internationella konvention till 
skydd för alla migrantarbetares och deras 
familjemedlemmars rättigheter, 1984 års 
konvention mot tortyr och annan grym, 
omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning, 1979 års konvention om avskaf-
fande av all slags diskriminering av kvinnor 
och 2006 års konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning och 
 
 
 

 

universelle des droits de l’homme (1948), le 
Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques (1966), le Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels (1966), la Convention relative à 
l’esclavage (1926), la Convention 
supplémentaire relative à l’abolition de 
l’esclavage, de la traite des esclaves et des 
institutions et pratiques analogues à 
l’esclavage (1956), la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée (2000) et le 
Protocole additionnel visant à prévenir, 
réprimer et punir la traite des personnes, en 
particulier des femmes et des enfants (2000) 
et le Protocole contre le trafic illicite de 
migrants par terre, air et mer (2000), la 
Convention internationale sur la protection 
des droits de tous les travailleurs migrants et 
des membres de leur famille (1990), la 
Convention contre la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants (1984), la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes (1979) 
et la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (2006); 

 
har beslutat att anta vissa förslag för att 

komma till rätta med bristerna i tillämpning-
en av konventionen och har återigen bekräf-
tat att det är nödvändigt med förebyggande 
åtgärder, skydd och gottgörelse, såsom er-
sättning och rehabilitering, för att uppnå ett 
verkningsfullt och bestående undertryckande 
av tvångsarbete och obligatoriskt arbete, i en-
lighet med den fjärde punkten på dagord-
ningen för mötet och 

Après avoir décidé d’adopter diverses 
propositions visant à combler les lacunes 
dans la mise en œuvre de la convention et 
réaffirmé que les mesures de prévention et de 
protection et les mécanismes de recours et de 
réparation, tels que l’indemnisation et la 
réadaptation, sont nécessaires pour parvenir à 
la suppression effective et durable du travail 
forcé ou obligatoire, au titre du quatrième 
point à l’ordre du jour de la session; 

 
har fastställt att dessa förslag ska ha formen 

av ett protokoll till konventionen, 
 

Après avoir décidé que ces propositions 
prendraient la forme d’un protocole relatif à 
la convention,  

 
antar denna dag, den 11 juni 2014, följande 
protokoll, som får benämningen 2014 års 
protokoll till 1930 års konvention om tvångs-
arbete. 

adopte, ce onzième jour de juin deux mille 
quatorze, le protocole ci-après, qui sera 
dénommé Protocole de 2014 relatif à la 
convention sur le travail forcé, 1930. 

 

Artikel 1 

1. För att fullgöra sina förpliktelser att un-
dertrycka tvångsarbete eller obligatoriskt ar-

Article 1 

1. En s’acquittant de ses obligations en 
vertu de la convention de supprimer le travail 
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bete enligt konventionen, ska varje medlem 
vidta effektiva åtgärder för att förebygga och 
avskaffa detta bruk, erbjuda offer skydd och 
tillgång till lämplig och effektiv gottgörelse, 
t.ex. ersättning, och straffa dem som gör sig 
skyldiga till tvångsarbete eller obligatoriskt 
arbete. 
 

2. Varje medlem ska utarbeta en nationell 
strategi och handlingsplan för ett verknings-
fullt och bestående undertryckande av 
tvångsarbete eller obligatoriskt arbete i sam-
råd med arbetsgivar- och arbetstagarorgani-
sationer. Denna strategi och handlingsplan 
ska inbegripa systematiska åtgärder som ska 
vidtas av de behöriga myndigheterna och, på 
lämpligt sätt, i samverkan med arbetsgivar- 
och arbetstagarorganisationer samt med 
andra berörda grupper. 

forcé ou obligatoire, tout Membre doit 
prendre des mesures efficaces pour en 
prévenir et éliminer l’utilisation, assurer aux 
victimes une protection et un accès à des 
mécanismes de recours et de réparation 
appropriés et efficaces, tels que 
l’indemnisation, et réprimer les auteurs de 
travail forcé ou obligatoire. 

2. Tout Membre doit élaborer, en 
consultation avec les organizations 
d’employeurs et de travailleurs, une politique 
nationale et un plan d’action national visant 
la suppression effective et durable du travail 
forcé ou obligatoire, qui prévoient une action 
systématique de la part des autorités 
compétentes, lorsqu’il y a lieu en 
coordination avec les organizations 
d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’avec 
d’autres groupes intéressés. 

 
 

3. Den definition av tvångsarbete eller ob-
ligatoriskt arbete som konventionen innehål-
ler bekräftas, och därför ska de åtgärder som 
avses i detta protokoll inbegripa särskilda åt-
gärder mot handel med människor i syfte att 
utnyttja dessa i tvångsarbete eller obligato-
riskt arbete. 

3. La définition du travail forcé ou 
obligatoire figurant dans la convention est 
réaffirmée et, par conséquent, les mesures 
visées dans le présent protocole doivent 
inclure une action spécifique contre la traite 
des personnes à des fins de travail forcé ou 
obligatoire. 

 

Artikel 2 

De åtgärder som ska vidtas för att förebyg-
ga tvångsarbete eller obligatoriskt arbete ska 
omfatta följande: 

a) att utbilda och informera människor, sär-
skilt dem som anses vara särskilt utsatta, så 
att de kan undgå att bli offer för tvångsarbete 
eller obligatoriskt arbete, 

 
b) att utbilda och informera arbetsgivare, 

för att förebygga att de blir delaktiga i af-
färsmetoder som inbegriper tvångsarbete el-
ler obligatoriskt arbete, 

c) att säkerställa att 
i) räckvidden för och verkställandet av till-

lämplig lagstiftning om förebyggande av 
tvångsarbete eller obligatoriskt arbete, inklu-
sive arbetsrätt när så är lämpligt, gäller för 
alla arbetstagare och i alla delar av ekonomin 
och  

Article 2 

Les mesures qui doivent être prises pour 
prévenir le travail forcé ou obligatoire 
doivent comprendre: 

a) l’éducation et l’information des 
personnes, notamment celles considérées 
comme particulièrement vulnérables, afin 
d’éviter qu’elles ne deviennent victimes de 
travail forcé ou obligatoire; 

b) l’éducation et l’information des 
employeurs, afin d’éviter qu’ils ne se 
trouvent impliqués dans des pratiques de 
travail forcé ou obligatoire;  

c) des efforts pour garantir que: 
i) le champ d’application et le contrôle de 

l’application de la legislation pertinente en 
matière de prévention du travail forcé ou 
obligatoire, y compris la législation du travail 
en tant que de besoin, couvrent tous les 
travailleurs et tous les secteurs de 
l’économie; 
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ii) verksamheter som utövar arbetsmiljötill-
syn och andra verksamheter som ansvarar för 
tillämpningen av denna lagstiftning stärks, 

d) att skydda personer, i synnerhet mig-
rantarbetare, från kränkande behandling och 
bedrägliga beteenden under rekryterings- och 
förmedlingsprocessen, 
 

e) att främja både offentlig och privat sek-
tors konsekvensanalysarbete för att förebyg-
ga och hantera riskerna för tvångsarbete eller 
obligatoriskt arbete och 

f) att ta itu med grundorsakerna till tvångs-
arbete eller obligatoriskt arbete och de fakto-
rer som ökar riskerna för detta. 

ii) les services de l’inspection du travail et 
autres services chargés de faire appliquer 
cette législation sont renforcés; 

d) la protection des personnes, en 
particulier des travailleurs migrants, contre 
d’éventuelles pratiques abusives ou 
frauduleuses au cours du processus de 
recrutement et de placement; 

e) un appui à la diligence raisonnable dont 
doivent faire preuve les secteurs tant public 
que privé pour prévenir les risques de travail 
force ou obligatoire et y faire face; 

f) une action contre les causes profondes et 
les facteurs qui accroissent le risque de 
travail forcé ou obligatoire. 

 

Artikel 3 

Varje medlemsstat ska vidta effektiva åt-
gärder för att identifiera, befria, skydda, åter-
ställa och rehabilitera alla offer för tvångsar-
bete eller obligatoriskt arbete samt för att er-
bjuda andra former av hjälp och stöd. 
 

Article 3 

Tout Membre doit prendre des mesures 
efficaces pour identifier, libérer et protéger 
toutes les victimes de travail forcé ou 
obligatoire et pour permettre leur 
rétablissement et leur réadaptation, ainsi que 
pour leur prêter assistance et soutien sous 
d’autres formes. 

 

Artikel 4 

1. Varje medlem ska säkerställa att alla of-
fer för tvångsarbete eller obligatoriskt arbete, 
oavsett deras närvaro eller rättsliga ställning 
inom det nationella territoriet, har tillgång till 
lämplig och effektiv gottgörelse, såsom er-
sättning. 
 

2. Varje medlem ska, i enlighet med de 
grundläggande principerna för dess rättssy-
stem, vidta nödvändiga åtgärder för att säker-
ställa att behöriga myndigheter har rätt att 
inte åtala eller besluta om påföljder för offer 
för tvångsarbete eller obligatoriskt arbete för 
deras inblandning i olaglig verksamhet som 
de har tvingats till som en direkt följd av att 
de utsatts för tvångsarbete eller obligatoriskt 
arbete. 
 

Article 4 

1. Tout Membre doit veiller à ce que toutes 
les victimes de travail force ou obligatoire, 
indépendamment de leur présence ou de leur 
statut juridique sur le territoire national, aient 
effectivement accès à des mécanismes de 
recours et de réparation appropriés et 
efficaces, tels que l’indemnisation. 

2. Tout Membre doit, conformément aux 
principes fondamentaux de son système 
juridique, prendre les mesures nécessaires 
pour que les autorités compétentes ne soient 
pas tenues d’engager de poursuites ou 
d’imposer de sanctions à l’encontre de 
victimes de travail forcé ou obligatoire pour 
avoir pris part à des activités illicites qu’elles 
auraient été contraintes de réaliser et qui 
seraient une conséquence directe de leur 
soumission au travail force ou obligatoire. 

 

Artikel 5 

Medlemmarna ska samarbeta med varandra 

Article 5 

Les Membres doivent coopérer entre eux 
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för att säkerställa att alla former av tvångsar-
bete eller obligatoriskt arbete förhindras och 
avskaffas. 

pour assurer la prévention et l’élimination de 
toutes les formes de travail forcé ou 
obligatoire. 

 

Artikel 6 

De åtgärder som vidtas för att tillämpa be-
stämmelserna i detta protokoll och i konven-
tionen ska beslutas genom nationella lagar el-
ler andra författningar eller av den behöriga 
myndigheten, efter samråd med berörda ar-
betsgivar- och arbetstagarorganisationer. 
 

Article 6 

Les mesures prises pour appliquer les 
dispositions du présent protocol et de la 
convention doivent être déterminées par la 
législation nationale ou par l’autorité 
compétente, après consultation des 
organisations d’employeurs et de travailleurs 
intéressées. 
 

 

Artikel 7 

Övergångsbestämmelserna i artikel 1, 
punkterna 2 och 3, och artiklarna 3—24 i 
konventionen upphävs. 

Article 7 

Les dispositions transitoires de l’article 1, 
paragraphes 2 et 3, et des articles 3 à 24 de la 
convention sont supprimées. 

 

Artikel 8 

1. En medlem får ratificera detta protokoll 
samtidigt som konventionen ratificeras eller 
när som helst efter detta, genom att delge In-
ternationella arbetsbyråns generaldirektör sin 
formella ratifikation för registrering. 
 
 

2. Protokollet träder i kraft tolv månader 
efter den dag då generaldirektören har regi-
strerat två medlemmars ratifikationer. Däref-
ter träder detta protokoll i kraft för en med-
lem tolv månader efter den dag då medlem-
mens ratifikation har registrerats, och kon-
ventionen blir bindande för medlemmen i 
fråga med tillägg av artiklarna 1—7 i detta 
protokoll. 
 

Article 8 

1. Un Membre peut ratifier le présent 
protocole en même temps qu’il ratifie la 
convention, ou à tout moment après la 
ratification de celle-ci, en communiquant sa 
ratification formelle au Directeur général du 
Bureau international du Travail aux fins 
d’enregistrement. 

2. Le protocole entre en vigueur douze 
mois après que les ratifications de deux 
Membres ont été enregistrées par le Directeur 
général. Par la suite, le présent protocole 
entre en vigueur pour chaque Membre douze 
mois après la date de l’enregistrement de sa 
ratification. A compter de ce moment, le 
Membre intéressé est lié par la convention 
telle que complete par les articles 1 à 7 du 
présent protocole. 

 

Artikel 9 

1. En medlem som har ratificerat detta pro-
tokoll får säga upp protokollet när konven-
tionen är öppen för uppsägning i enlighet 
med dess artikel 30, genom en skrivelse som 
delges Internationella arbetsbyråns generaldi-
rektör för registrering. 

Article 9 

1. Tout Membre ayant ratifié le présent 
protocole peut le denouncer à tout moment 
où la convention est elle-même ouverte à 
dénonciation, conformément à son article 30, 
par un acte communiqué au Directeur général 
du Bureau international du Travail aux fins 
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2. Uppsägning av konventionen i enlighet 

med artikel 30 eller 32 ska medföra att även 
detta protokoll sägs upp. 

 
3. En uppsägning i enlighet med punkt 1 el-

ler 2 i denna artikel träder inte i kraft förrän 
ett år efter den dag då den registrerades. 
 

d’enregistrement. 
2. La dénonciation de la convention, 

conformément à ses articles 30 ou 32, 
entraîne de plein droit la dénonciation du 
présent protocole. 

3. Toute dénonciation effectuée 
conformément aux paragraphes 1 ou 2 du 
présent article ne prend effet qu’une année 
après avoir été enregistrée. 

 

Artikel 10 

1. Internationella arbetsbyråns generaldi-
rektör ska underrätta Internationella arbets-
organisationens alla medlemmar om registre-
ringen av alla ratifikationer, förklaringar och 
uppsägningar som delges av organisationens 
medlemmar. 

 
2. När organisationens medlemmar under-

rättas om registreringen av den andra ratifi-
kationen, ska generaldirektören uppmärk-
samma organisationens medlemmar på vil-
ken dag protokollet träder i kraft. 

Article 10 

1. Le Directeur général du Bureau 
international du Travail notifie à tous les 
Membres de l’Organisation internationale du 
Travail l’enregistrement de toutes les 
ratifications, déclarations et dénonciations 
qui lui sont communiquées par les Membres 
de l’Organisation. 

2. En notifiant aux Membres de 
l’Organisation l’enregistrement de la 
deuxième ratification, le Directeur général 
appelle l’attention des Membres de 
l’Organisation sur la date à laquelle le 
présent protocole entrera en vigueur. 

 

Artikel 11 

Internationella arbetsbyråns generaldirektör 
ska delge Förenta nationernas generalsekrete-
rare, för registrering i enlighet med artikel 
102 i Förenta nationernas stadga, samtliga 
uppgifter om varje ratifikation, förklaring 
och uppsägning som registreras av generaldi-
rektören. 
 

Article 11 

Le Directeur général du Bureau 
international du Travail communiqué au 
Secrétaire général des Nations Unies, aux 
fins d’enregistrement conformément à 
l’article 102 de la Charte des Nations Unies, 
des renseignements complets au sujet de 
toutes les ratifications, déclarations et 
dénonciations qu’il aura enregistrées. 

 

Artikel 12 

Den engelska och franska versionen av tex-
ten i detta protokoll är lika giltiga. 

Article 12 

Les versions anglaise et française du texte 
du présent protocole font également foi. 
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REKOMMENDATION OM KOMPLETTERANDE ÅTGÄRDER FÖR ETT VERK-
NINGSFULLT UNDERTRYCKANDE AV TVÅNGSARBETE 

 
REKOMMENDATION OM KOMPLET-

TERANDE ÅTGÄRDER FÖR ETT 
VERKNINGSFULLT UNDERTRYCK-

ANDE AV TVÅNGSARBETE 
 

Internationella arbetsorganisationens all-
männa konferens, som  

har sammankallats i Genève av styrelsen 
för Internationella arbetsbyrån och samlats 
där den 28 maj 2014 till dess 103:e möte och 

 
har antagit 2014 års protokoll till 1930 års 

konvention om tvångsarbete, nedan kallat 
protokollet och 

har beslutat att anta vissa förslag för att 
komma till rätta med bristerna i tillämpning-
en av 1930 års konvention om tvångsarbete 
(nr 29), nedan kallad konventionen, och har 
återigen bekräftat att det är nödvändigt med 
förebyggande åtgärder, skydd och gottgörel-
se, såsom ersättning och rehabilitering, för att 
uppnå ett verkningsfullt och bestående under-
tryckande av tvångsarbete och obligatoriskt 
arbete, i enlighet med den fjärde punkten på 
dagordningen för mötet och 

 
har fastställt att dessa förslag ska ha formen 

av en rekommendation som kompletterar 
konventionen och protokollet, 

antar denna dag, den 11 juni 2014, följande 
rekommendation, som får benämningen 2014 
års rekommendation om tvångsarbete (kom-
pletterande åtgärder). 

RECOMMANDATION SUR DES 
MESURES COMPLÉMENTAIRES EN 

VUE DE LA SUPPRESSION 
EFFECTIVE DU TRAVAIL FORCÉ 

 
La Conférence générale de l’Organisation 

internationale du Travail,  
Convoquée à Genève par le Conseil 

d’administration du Bureau international du 
Travail, et s’y étant réunie le 28 mai 2014, en 
sa 103e session; 

Après avoir adopté le Protocole de 2014 
relatif à la convention sur le travail forcé, 
1930, ci-après désigné le «protocole»; 

Après avoir décidé d’adopter diverses 
propositions visant à combler les lacunes 
dans la mise en œuvre de la convention (no 
29) sur le travail forcé, 1930 – ci-après 
désignée la «convention» – et réaffirmé que 
les mesures de prévention et de protection et 
les mécanismes de recours et de réparation, 
tels que l’indemnisation et la réadaptation, 
sont nécessaires pour parvenir à la 
suppression effective et durable du travail 
forcé ou obligatoire, au titre du quatrième 
point à l’ordre du jour de la session; 

Après avoir décidé que ces propositions 
prendraient la forme d’une recommandation 
complétant la convention et le protocole,  

adopte, ce onzième jour de juin deux mille 
quatorze, la recommendation ci-après, qui 
sera dénommée Recommandation sur le 
travail forcé (measures complémentaires), 
2014. 

 
1. Medlemmarna bör i samråd med arbets-

givar- och arbetstagarorganisationer samt 
med andra berörda grupper, i den mån som 
krävs, upprätta eller stärka 
 

a) nationella strategier och handlingsplaner 
med tidsbestämda åtgärder som präglas av ett 
jämställdhets- och barnrättsperspektiv för att 
uppnå ett verkningsfullt och bestående under-
tryckande av tvångsarbete eller obligatoriskt 
arbete i alla dess former genom att förebyg-
ga, skydda och ge tillgång till gottgörelse, så-
som ersättning till offer och att straffa för-

1. Les Membres devraient établir ou 
renforcer, selon que de besoin, en 
consultation avec les organisations 
d’employeurs et de travailleurs ainsi que 
d’autres groupes intéressés: 

a) des politiques et des plans d’action 
nationaux contenant des measures assorties 
de délais et fondées sur une approche 
soucieuse des enfants et du principe de 
l’égalité entre hommes et femmes pour 
parvenir à la suppression effective et durable 
du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses 
formes, par la prévention, la protection et 



 29/2017  
  

 

 
 

 

 

 

10 

övare och 
 
 

b) behöriga myndigheter som yrkesinspek-
tionerna, rättsväsendet och de nationella or-
gan eller andra institutionella mekanismer 
som har att göra med tvångsarbete eller obli-
gatoriskt arbete, för att säkerställa att de na-
tionella strategierna och handlingsplanerna 
utvecklas, samordnas, genomförs, övervakas 
och utvärderas. 

 
2. 1) Medlemmarna bör regelbundet samla 

in, analysera och göra tillgänglig tillförlitlig, 
objektiv och utförlig information och stati-
stik, uppdelad i relevanta kategorier som kön, 
ålder och nationalitet, om typ och omfattning 
av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete, 
som kan göra det möjligt att utvärdera vilka 
framsteg som görs. 

l’accès à des mécanismes de recours et de 
réparation, tels que l’indemnisation des 
victimes, et la répression des auteurs; 

b) les autorités compétentes telles que les 
services de l’inspection du travail, les 
institutions judiciaires et les organismes 
nationaux ou autres mécanismes 
institutionnels compétents en matière de 
travail forcé ou obligatoire, afin d’assurer 
l’élaboration, la coordination, la mise en 
œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques 
et plans d’action nationaux. 

2. 1) Les Membres devraient régulièrement 
collecter, analyser et diffuser des 
informations et des données statistiques 
fiables, impartiales et détaillées, ventilées 
selon des critères pertinents, tels que le sexe, 
l’âge et la nationalité, sur la nature et 
l’ampleur du travail forcé ou obligatoire, ce 
qui permettrait une évaluation des progrès 
accomplis. 

 
2) Rätten till personlig integritet i fråga om 

personuppgifter bör respekteras. 
 

2) Le droit à la protection de la vie privée, 
s’agissant des données personnelles, devrait 
être respecté. 

 
FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 

 
3. Medlemmarna bör vidta förebyggande 

åtgärder som omfattar 
a) respekt för samt främjande och förverk-

ligande av de grundläggande principerna och 
rättigheterna på arbetsplatsen, 

b) främjande av föreningsfrihet och kollek-
tiv förhandlingsrätt för att möjliggöra för ar-
betstagare som tillhör riskgrupper att ansluta 
sig till arbetstagarorganisationer, 

c) program för att bekämpa den diskrimine-
ring som ökar sårbarheten för tvångsarbete 
eller obligatoriskt arbete, 

d) initiativ för att komma till rätta med 
barnarbete och främja utbildningsmöjligheter 
för barn, både pojkar och flickor, som en ga-
ranti för att barn inte ska bli offer för tvångs-
arbete eller obligatoriskt arbete och 

PRÉVENTION 
 

3. Les Membres devraient prendre des 
mesures préventives qui comprennent: 

a) le respect, la promotion et la réalisation 
des principes et droits fondamentaux au 
travail; 

b) la promotion de la liberté syndicale et de 
la négociation collective pour permettre aux 
travailleurs à risque de s’affilier à des 
organisations de travailleurs; 

c) des programmes visant à combattre la 
discrimination qui accroît la vulnérabilité au 
travail forcé ou obligatoire; 

d) des initiatives de lutte contre le travail 
des enfants et de promotion des possibilités 
d’éducation pour les enfants, garçons et 
filles, afin de les protéger du risque de 
devenir victimes de travail forcé ou 
obligatoire; 

 
e) åtgärder för att uppnå målen i protokollet 

och konventionen. 
4. Medlemmarna bör, utifrån sina nationel-

la förhållanden, vidta de mest effektiva före-
byggande åtgärderna, t.ex. 

 

e) des actions visant à réaliser les buts du 
protocole et de la convention. 

4. Tenant compte de leur situation 
nationale, les Membres devraient prendre les 
mesures préventives les plus efficaces, telles 
que: 
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a) ta itu med grundorsakerna till arbetstaga-
res utsatthet för tvångsarbete eller obligato-
riskt arbete, 

b) riktade informationskampanjer, särskilt 
för dem som löper störst risk att utsättas för 
tvångsarbete eller obligatoriskt arbete, för att 
informera dem bl.a. om hur de ska skydda sig 
mot bedrägliga beteenden eller kränkande 
behandling vid rekryteringstillfället och un-
der anställningen, deras rättigheter och an-
svar på arbetsplatsen och hur de vid behov 
kan få hjälp, 
 

c) riktade informationskampanjer om på-
följder för överträdelser av förbudet mot 
tvångsarbete eller obligatoriskt arbete, 
 

d) utbildningsprogram för befolknings-
grupper som tillhör riskgrupper för att öka 
deras anställningsbarhet samt möjligheter 
och förmåga till försörjning, 

a) une action contre les causes profondes 
de la vulnérabilité des travailleurs au travail 
forcé ou obligatoire; 

b) des campagnes de sensibilisation 
ciblées, en particulier à l’intention de ceux 
qui sont le plus exposés au risque de devenir 
victimes de travail forcé ou obligatoire, pour 
les informer, entre autres, de la manière dont 
ils peuvent se protéger contre des pratiques 
d’emploi et de recrutement frauduleuses ou 
abusives, de leurs droits et responsabilités au 
travail et de la manière dont ils peuvent 
obtenir une assistance en cas de besoin; 

c) des campagnes de sensibilisation ciblées 
concernant les sanctions encourues en cas de 
violation de l’interdiction du travail forcé ou 
obligatoire; 

d) des programmes de formation 
professionnelle destinés aux populations à 
risque, afin d’accroître leur employabilité 
ainsi que leurs capacité et possibilités de 
gain; 

 
e) åtgärder för att säkerställa att nationella 

lagar och andra författningar om anställ-
ningsförhållandet omfattar alla delar av eko-
nomin och att de tillämpas effektivt. Relevant 
information om anställningsvillkoren bör an-
ges på ett lämpligt, kontrollerbart och lättbe-
gripligt sätt, och företrädesvis i form av 
skriftliga avtal i enlighet med nationella lagar 
och andra författningar eller kollektivavtal, 
 

e) une action visant à garantir que la 
législation nationale concernant la relation de 
travail couvre tous les secteurs de l’économie 
et qu’elle est effectivement appliquée. 
L’information pertinente relative aux 
conditions d’emploi devrait être spécifiée de 
manière appropriée, vérifiable et aisément 
compréhensible, de préférence sous la forme 
d’un contrat de travail écrit, conformément à 
la législation nationale ou aux conventions 
collectives; 

 
f) garantier om grundläggande social 

trygghet som utgör del av det nationella soci-
ala grundskyddet enligt 2012 års rekommen-
dation om socialt grundskydd (nr 202), för att 
minska utsattheten för tvångsarbete eller ob-
ligatoriskt arbete, 

g) orientering och information till migran-
ter, före avresan och vid ankomsten, så att de 
blir bättre förberedda för att arbeta och leva 
utomlands samt att skapa medvetenhet om 
och bättre förståelse för människohandel i 
tvångsarbetssituationer, 
 

h) sammanhållen politik, t.ex. sysselsätt-
nings- och arbetskraftsinvandringspolitik, 
som tar hänsyn till de risker som vissa mi-
grantgrupper löper, inklusive de som befin-
ner sig i en irreguljär situation, och komma 

f) les garanties élémentaires de sécurité 
sociale qui composent le socle national de 
protection sociale, tel que prévu par la 
recommendation (no 202) sur les socles de 
protection sociale, 2012, afin de réduire la 
vulnérabilité au travail forcé ou obligatoire; 

g) des services d’orientation et 
d’information pour les migrants, au depart et 
à l’arrivée, afin que ceux-ci soient mieux 
préparés à travailler et à vivre à l’étranger et 
afin de sensibiliser aux situations de traite à 
des fins de travail forcé et d’en permettre une 
meilleure compréhension; 

h) des politiques cohérentes, telles que des 
politiques de l’emploi et de migration de 
main-d’œuvre, qui prennent en considération 
les risques auxquels sont confrontés des 
groupes particuliers de migrants, y compris 
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till rätta med förhållanden som kan leda till 
tvångsarbetssituationer, 
 

i) verka för att berörda myndigheters insat-
ser samordnas med andra staters insatser för 
att underlätta reguljär och trygg migration 
samt för att förhindra människohandel, inklu-
sive samordnade insatser för att införa regler 
för, auktorisera och övervaka rekryterare på 
arbetsmarknaden och arbetsförmedlare och 
avskaffa rekryteringsavgifter för arbetstagare 
för att förhindra skuldslaveri och andra for-
mer av ekonomiskt tvång och 
 

j) vid fullgörandet av sina skyldigheter en-
ligt konventionen för att undertrycka tvångs-
arbete eller obligatoriskt arbete, ge arbetsgi-
vare och företag vägledning och stöd så att 
de kan vidta effektiva åtgärder för att identi-
fiera, förebygga, begränsa och redovisa hur 
de hanterar riskerna för tvångsarbete eller ob-
ligatoriskt arbete i sina verksamheter eller i 
produkter, tjänster eller verksamheter som de 
har en direkt koppling till. 

ceux en situation irrégulière, et qui portent 
sur les circonstances pouvant conduire à des 
situations de travail forcé; 

i) la promotion d’efforts coordonnés par les 
organismes gouvernementaux compétents 
avec ceux d’autres Etats pour permettre une 
migration sûre et régulière et pour prévenir la 
traite des personnes, y compris des efforts 
coordonnés visant à réglementer, autoriser et 
controller l’activité des recruteurs et des 
agences d’emploi et à éliminer les frais de 
recrutement mis à la charge des travailleurs 
afin de prévenir la servitude pour dettes et 
autres formes de contrainte économique; 

j) en s’acquittant de leurs obligations en 
vertu de la convention de supprimer le travail 
forcé ou obligatoire, orienter et appuyer les 
employeurs et les entreprises afin qu’ils 
prennent des mesures efficacies pour 
identifier, prévenir et atténuer les risques de 
travail forcé ou obligatoire, et pour informer 
sur la manière dont ils appréhendent ces 
risques, dans leurs activités ou dans les 
produits, services ou activités auxquels ils 
peuvent être directement liés. 

 
SKYDD 

 
5. 1) Riktade insatser bör göras för att iden-

tifiera och befria offer för tvångsarbete eller 
obligatoriskt arbete. 

2) Skyddsåtgärder bör erbjudas offer för 
tvångsarbete eller obligatoriskt arbete. Dessa 
åtgärder bör inte villkoras av att den utsatta 
personen samarbetar i straffrättsliga eller 
andra förfaranden. 
 

3) Åtgärder kan vidtas för att uppmuntra 
samarbete med de utsatta personerna för att 
identifiera och straffa förövarna. 
 

6. Medlemmarna bör erkänna den roll och 
de möjligheter som arbetstagarorganisationer 
och andra berörda organisationer spelar för 
att stödja och hjälpa offer för tvångsarbete el-
ler obligatoriskt arbete. 

7. Medlemmarna bör, i enlighet med de 
grundläggande principerna för sina rättssy-
stem, vidta nödvändiga åtgärder för att säker-
ställa att behöriga myndigheter har rätt att 
inte åtala eller besluta om påföljder för offer 
för tvångsarbete eller obligatoriskt arbete för 
deras inblandning i olaglig verksamhet som 

PROTECTION 
 

5. 1) Des efforts ciblés devraient être 
déployés pour identifier et libérer les 
victimes de travail forcé ou obligatoire. 

2) Des mesures de protection devraient être 
accordées aux victimes de travail forcé ou 
obligatoire. Ces mesures ne devraient pas 
être subordonnées à la volonté de la victime 
de coopérer dans le cadre d’une procédure 
pénale ou d’autres procédures. 

3) Des mesures peuvent être prises pour 
encourager les victimes à coopérer à 
l’identification et à la condamnation des 
auteurs des infractions. 

6. Les Membres devraient reconnaître le 
rôle et les capacités des organisations de 
travailleurs et autres organisations intéressées 
en matière d’appui et d’assistance aux 
victimes de travail forcé ou obligatoire. 

7. Les Membres devraient, conformément 
aux principes fondamentaux de leur système 
juridique, prendre les mesures nécessaires 
pour que les autorités compétentes ne soient 
pas tenues d’engager de poursuites ou 
d’imposer de sanctions à l’encontre de 
victimes de travail forcé ou obligatoire pour 
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de har tvingats till som en direkt följd av att 
de utsatts för tvångsarbete eller obligatoriskt 
arbete. 
 

8. Medlemmarna bör vidta åtgärder för att 
få bort kränkande behandlingar och bedrägli-
ga beteenden av rekryterare och arbetsför-
medlingar, t.ex. 

a) avskaffa uttagandet av rekryteringsavgif-
ter för arbetstagare, 

b) kräva transparenta avtal som tydligt för-
klarar anställnings- och arbetsvillkoren, 
 

c) inrätta lämpliga och tillgängliga meka-
nismer för klagomål, 

d) införa lämpliga påföljder och 
e) införa regler eller auktorisation för dessa 

tjänster. 
9. Medlemmarna bör, utifrån sina nationel-

la förhållanden, vidta de mest effektiva 
skyddsåtgärderna för att tillgodose samtliga 
offers behov av såväl direkt hjälp som lång-
siktig återhämtning och rehabilitering, t.ex. 
 
 

a) rimliga ansträngningar för att på lämp-
ligt sätt skydda såväl offer för tvångsarbete 
eller obligatoriskt arbete som familjemed-
lemmar och vittnen, inklusive skydd mot ho-
telser och hämnd för att ha utövat sina rättig-
heter enligt tillämpliga nationella lagar eller 
för samarbete i rättsliga förfaranden, 
 
 
 

b) adekvat och lämpligt boende, 
c) hälso- och sjukvård, inklusive både me-

dicinskt och psykologiskt stöd, samt särskil-
da rehabiliterande åtgärder för offer för 
tvångsarbete eller obligatoriskt arbete, även 
för dem som också har utsatts för sexuellt 
våld, 

d) materiellt bistånd, 
e) skydd av personlig integritet och identi-

tet och 
f) socialt och ekonomiskt bistånd, inklusive 

tillgång till utbildningsmöjligheter och till 
anställning under anständiga arbetsförhållan-
den. 

avoir pris part à des activités illicites qu’elles 
auraient été contraintes de réaliser et qui 
seraient une conséquence directe de leur 
soumission au travail forcé ou obligatoire. 

8. En vue d’éliminer les abus et les 
pratiques frauduleuses des recruteurs et des 
agences d’emploi, les Membres devraient 
prendre des mesures telles que: 

a) éliminer les frais de recrutement mis à la 
charge des travailleurs; 

b) exiger des contrats transparents stipulant 
clairement les conditions d’emploi et de 
travail; 

c) établir des mécanismes de traitement des 
plaintes adéquats et accessibles; 

d) imposer des sanctions adéquates; 
e) réglementer ou autoriser ces services. 

 
9. Tenant compte de leur situation 

nationale, les Membres devraient prendre les 
mesures de protection les plus efficaces pour 
répondre aux besoins de toutes les victimes, 
tant pour ce qui est d’une assistance 
immediate que de leurs rétablissement et 
réadaptation à long terme, telles que: 

a) des efforts raisonnables pour protéger la 
sécurité des victimes de travail forcé ou 
obligatoire, ainsi que des membres de leur 
famille et des témoins, selon que de besoin, y 
compris la protection contre tout acte 
d’intimidation et toute forme de représailles 
du fait de l’exercice de leurs droits en vertu 
de la législation nationale applicable ou de 
leur coopération dans le cadre d’une 
procédure judiciaire; 

b) un logement adéquat et approprié; 
c) des soins de santé comprenant une 

assistance médicale et psychologique, ainsi 
que des mesures spéciales de réadaptation 
pour les victimes de travail forcé ou 
obligatoire, y compris celles qui ont 
également subi des violences sexuelles; 

d) une aide matérielle; 
e) la protection de la vie privée et de 

l’identité; 
f) une aide sociale et économique, y 

compris l’accès à des opportunités 
d’éducation et de formation et l’accès au 
travail décent. 
 

 
10. Vid skyddsåtgärder för barn som utsätts 

för tvångsarbete eller obligatoriskt arbete bör 
10. Les mesures de protection destinées 

aux enfants victimes de travail forcé ou 
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barns särskilda behov och barnets bästa beak-
tas. Utöver de skydd som föreskrivs i 1999 
års konvention (nr 182) om de värsta former-
na av barnarbete, bör skyddsåtgärderna om-
fatta 

 
a) tillgång till utbildning för flickor och 

pojkar, 
b) utseende av en vårdnadshavare eller an-

nan företrädare, när så är lämpligt, 
c) presumtion för att en person är min-

derårig när personens ålder är osäker och det 
finns anledning att anta att han eller hon är 
yngre än 18 år, i avvaktan på kontroll av ål-
der och 

d) försök att återförena barn med sina fa-
miljer eller erbjuda familjebaserad vård, om 
det är bäst för barnet. 
 

11. Medlemmarna bör, utifrån sina natio-
nella förhållanden, vidta de mest effektiva 
skyddsåtgärderna för migranter som utsätts 
för tvångsarbete eller obligatoriskt arbete, 
oavsett deras rättsliga ställning inom det na-
tionella territoriet, bl.a. 
 

a) ge betänke- och återhämtningstid för att 
ge den berörda personen möjlighet att fatta 
ett välgrundat beslut om skyddsåtgärder och 
deltagande i rättsliga förfaranden, under vil-
ken personen ska ha rätt att stanna inom den 
berörda medlemsstatens territorium när det 
finns skälig anledning att anta att personen är 
offer för tvångsarbete eller obligatoriskt arbe-
te, 
 

b) ge tillfälligt eller permanent uppehålls-
tillstånd och tillgång till arbetsmarknaden 
och 

c) underlätta en trygg och företrädesvis fri-
villig återvandring. 

obligatoire devraient prendre en 
considération les besoins particuliers et 
l’intérêt supérieur de l’enfant et, outre les 
protections prévues dans la convention (no 
182) sur les pires formes de travail des 
enfants, 1999, devraient inclure: 

a) l’accès à l’éducation pour les filles et les 
garçons; 

b) la nomination d’un tuteur ou d’un autre 
représentant, s’il y a lieu; 

c) lorsque l’âge de la personne est incertain 
mais qu’il y a des raisons de penser qu’elle 
est âgée de moins de 18 ans, une présomption 
du statut de mineur, dans l’attente de la 
vérification de son âge; 

d) des efforts visant à réintégrer les enfants 
dans leur famille ou, lorsque l’intérêt 
supérieur de l’enfant l’exige, à les placer en 
milieu familial. 

11. Tenant compte de leur situation 
nationale, les Membres devraient prendre les 
mesures de protection les plus efficaces à 
l’intention des migrants victimes de travail 
forcé ou obligatoire, quel que soit leur statut 
juridique sur le territoire national, 
notamment: 

a) l’octroi d’une période de réflexion et de 
rétablissement, lorsqu’il y a des motifs 
raisonnables de penser que la personne est 
victime de travail forcé ou obligatoire, afin 
de lui permettre de prendre une décision 
éclairée quant aux mesures de protection et à 
sa participation à des procédures judiciaires, 
période pendant laquelle la personne sera 
autorisée à rester sur le territoire de l’Etat 
Membre concerné; 

b) l’octroi d’un titre de séjour temporaire 
ou permanent et l’accès au marché du travail; 

 
c) des mesures facilitant le rapatriement sûr 

et de préférence volontaire. 
 

 
GOTTGÖRELSE, T.EX. ERSÄTTNING 

OCH TILLGÅNG TILL RÄTTVISA 
 
 

12. Medlemmarna bör vidta åtgärder för att 
säkerställa att alla offer för tvångsarbete eller 
obligatoriskt arbete har tillgång till rättvisa 
och andra lämpliga och effektiva medel för 
gottgörelse, såsom ersättning för person- och 
sakskada, inklusive genom att 

MÉCANISMES DE RECOURS ET DE 
RÉPARATION, TELS QUE 

L’INDEMNISATION ET L’ACCÈS À LA 
JUSTICE 

 
12. Les Membres devraient prendre des 

mesures pour s’assurer que toutes les 
victimes de travail forcé ou obligatoire ont 
accès à la justice et à d’autres mécanismes de 
recours et de réparation efficaces et 
appropriés, tels que l’indemnisation pour le 
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préjudice moral et matériel subi, y compris à 
travers: 

 
a) i enlighet med nationella lagar och andra 

författningar samt praxis, säkerställa att alla 
offer, antingen på egen hand eller genom 
ombud, har effektiv tillgång till domstolar, 
tribunaler och andra mekanismer för att få 
gottgörelse, såsom ersättning och skadestånd, 
 
 

a) la garantie, conformément à la 
législation et à la pratique nationales, que 
toutes les victimes ont, seules ou par 
l’intermédiaire d’un représentant, 
effectivement accès aux tribunaux ou à 
d’autres mécanismes de règlement des 
différends pour présenter des recours à des 
fins de réparation, telle que l’indemnisation 
et les dommages et intérêts; 

 
b) se till att offren kan kräva ersättning och 

skadestånd från förövarna, inklusive obetalda 
löner och lagstadgade avgifter för socialför-
säkringsförmåner, 
 
 

b) des dispositions prévoyant que les 
victimes peuvent demander une 
indemnisation et des dommages et intérêts, y 
compris pour les salaries non versés et les 
cotisations obligatoires au titre des 
prestations de sécurité sociale, de la part des 
auteurs des infractions; 

 
c) säkerställa tillgång till lämpliga befintli-

ga ersättningssystem, 
d) tillhandahålla information och råd om 

offrens lagstadgade rättigheter och vilken 
hjälp som finns att få på ett språk som de kan 
förstå samt tillgång till rättsligt biträde, före-
trädesvis utan kostnad och 

e) se till att alla offer för tvångsarbete eller 
obligatoriskt arbete som ägt rum i den med-
lemsstaten, både medborgare och icke-
medborgare, kan kräva tillämplig administra-
tiv, civil- och straffrättslig gottgörelse i den 
staten, oavsett deras närvaro eller rättsliga 
ställning i staten, enligt förenklade processu-
ella krav, när så är lämpligt. 

c) la garantie de l’accès à des régimes 
d’indemnisation appropriés existants; 

d) l’information et le conseil aux victimes 
au sujet de leurs droits et des services 
disponibles, dans une langue qui leur est 
compréhensible, ainsi que l’accès à une 
assistance juridique, de préférence gratuite; 

e) des dispositions prévoyant que toutes les 
victimes de travail forcé ou obligatoire, 
perpétré dans un Etat Membre, 
ressortissantes nationales ou étrangères, 
peuvent présenter dans cet Etat des recours 
appropriés administratifs ou judiciaires, civils 
ou pénaux, indépendamment de leur présence 
ou de leur statut juridique dans ledit Etat, en 
vertu de règles procédurales simplifiées s’il y 
a lieu. 

 
VERKSTÄLLANDE 

 
13. Medlemmarna bör vidta åtgärder för att 

säkerställa verkställandet av nationella lagar 
och andra författningar och andra åtgärder, 
inklusive genom att 

a) ge de berörda myndigheterna, t.ex. yr-
kesinspektionsorgan, det mandat, de resurser 
och den utbildning som behövs för att de ef-
fektivt ska kunna tillämpa lagen och samar-
beta med andra berörda organisationer för att 
förebygga och skydda offer för tvångsarbete 
eller obligatoriskt arbete, 
 

CONTRÔLE DE L’APPLICATION 
 

13. Les Membres devraient prendre des 
dispositions pour renforcer l’application de la 
législation nationale et des autres mesures, et 
notamment: 

a) doter les autorités compétentes, telles 
que les services de l’inspection du travail, 
des attributions, des ressources et des moyens 
de formation nécessaires pour leur permettre 
de faire appliquer effectivement la législation 
et de coopérer avec d’autres organisations 
intéressées aux fins de la prévention et de la 
protection des victimes de travail force ou 
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b) möjliggöra utdömandet av påföljder, ut-

över brottspåföljder, t.ex. förverkande av ut-
byte av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete 
och av andra tillgångar i enlighet med natio-
nella lagar och andra författningar, 

c) säkerställa att juridiska personer kan gö-
ras ansvariga för överträdelser av förbudet att 
använda tvångsarbete eller obligatoriskt arbe-
te genom tillämpning av artikel 25 i konven-
tionen och punkt b ovan och 

d) förstärka arbetet med att identifiera of-
fer, inklusive genom att utveckla indikatorer 
på tvångsarbete eller obligatoriskt arbete, 
som kan användas av yrkesinspektörer, 
brottsbekämpande myndigheter, socialarbeta-
re, gränspolis, åklagare, arbetsgivare, arbets-
givar- och arbetstagarorganisationer, icke-
statliga organisationer och andra berörda ak-
törer. 
 
 

obligatoire; 
b) prévoir, outre les sanctions pénales, 

l’imposition d’autres sanctions, telles que la 
confiscation des profits tirés du travail forcé 
ou obligatoire et d’autres biens, 
conformément à la législation nationale; 

c) s’assurer, en appliquant l’article 25 de la 
convention et l’alinéa b) ci-dessus, que les 
personnes morales peuvent être tenues 
responsables de la violation de l’interdiction 
de recourir au travail forcé ou obligatoire; 

d) intensifier les efforts dans le domaine de 
l’identification des victimes, y compris en 
définissant des indicateurs du travail forcé ou 
obligatoire qui pourraient être utilisés par les 
inspecteurs du travail, les forces de l’ordre, 
les agents des services sociaux, les agents des 
services de l’immigration, le ministère 
public, les employeurs, les organizations 
d’employeurs et de travailleurs, les 
organisations non gouvernementales et les 
autres acteurs concernés. 

 
INTERNATIONELLT SAMARBETE 

 
14. Det internationella samarbetet bör stär-

kas medlemmarna sinsemellan samt mellan 
medlemmarna och relevanta internationella 
och regionala organisationer, som bör bistå 
varandra för att uppnå ett verkningsfullt och 
bestående undertryckande av tvångsarbete el-
ler obligatoriskt arbete, bland annat genom 

a) att, utöver samarbetet mellan brottsbe-
kämpande myndigheter, stärka det interna-
tionella samarbetet mellan institutioner som 
värnar arbetsrätten, 

b) att uppbringa resurser till nationella 
handlingsprogram och internationellt tekniskt 
samarbete och stöd, 
 

COOPÉRATION INTERNATIONALE 
 

14. La coopération internationale devrait 
être renforcée entre les Membres et avec les 
organisations internationales et régionales 
concernées, lesquels devraient se prêter 
mutuellement assistance en vue de parvenir à 
la suppression effective et durable du travail 
forcé ou obligatoire, notamment par: 

a) le renforcement de la coopération 
internationale entre les institutions chargées 
de l’application de la législation du travail 
outre celle concernant l’application du droit 
pénal; 

b) la mobilisation de ressources pour les 
programmes d’action nationaux ainsi que 
pour la coopération et l’assistance techniques 
internationales; 

 
c) ömsesidig rättslig hjälp, 
d) samarbete för att komma till rätta med 

och förebygga användningen av tvångsarbete 
eller obligatoriskt arbete av diplomatisk per-
sonal och 

e) ömsesidigt tekniskt stöd, inklusive utby-
te av information, goda exempel och lärdo-
mar i kampen mot tvångsarbete eller obliga-
toriskt arbete. 

c) l’entraide judiciaire; 
d) la coopération pour combattre et 

prévenir le recours au travail force ou 
obligatoire par le personnel diplomatique; 
 

e) une assistance technique mutuelle, 
comprenant l’échange d’informations et la 
mise en commun des bonnes pratiques et des 
enseignements tires de la lutte contre le 
travail forcé ou obligatoire. 
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