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Inledning 

Under ILC 2015, The 104th Session of the International Labour Conference (ILC) har vår 

projektgrupp valt att följa The Committee of the Transition from the Informal to the 

Formal 

Economy. Vi har följt kommittén under hela dess arbete, totalt 11 sittningar. Vi har även 

följt kommitténs arbetstagargrupp under deras förberedande möten. 

 

I texten kommer vi att använda de begrepp och ord som används inom ILC. Dessa ord ær: 

- workers group för arbetstagargruppens möten  

- employers group för arbetsgivargruppens möten  

- governments group för regeringsrepresentanternas möten  

- full workers group før møten dær alla arbetstagargrupper samlas 

 

 

Huvedhypotes som ska undersökas: 

Vi önskar att finna ut om de tre parterna; arbetstagare, arbetsgivare och regering, har 

samma uppfattning kring definitionen av begreppen informal och formal, samt hur de ser 

på sitt lands trepartssamarbete. Vi vill också ta reda på om det finns ett maktspel inom 

kommittén och dess parter. 
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Metod 

Vi har valt att genomföra arbetet genom ett skrivet frågeblad samt intervjuer. Frågebladet 

delades ut till fem länder spridda över världen. Alla tre parter i respektive land fick ta del 

av frågebladet. Utöver frågebladet har vi även gjort ett antal intervjuer bland de utvalda 

länderna. Vi har även genomfört ett antal intervjuer med de nordiska deltagarna i 

kommittén. 

Vi använde följande frågor i frågebladet och vid intervjuerna: 
1. According to statistics, 50-70% of the worldeconomy is within the informal economy. 

How is the situation in your country? 
2. How do you interpret informal and formal economy? 
3. If/when there will be a recommendation, how do you expect the tripartite to work in 

your country? 

Genevaskolen,anno 2015 

 Som en del av tradisjonen,som har startet i 1931, 

har 30 nordiske fagforeningsfolk deltat på årets 

Genevaskolen. Deltakere fra Island,Finland,Norge, 

Danmark og Sverige, har i tre uker,samt en uke i 

Runo,Sverige, blitt bedre kjent med hverandre og 

lært å tenke,komunisere,jobbe sammen i ånd av det 

skandinaviske og nordiske samarbeidet. Vi har 

ikke bare blitt bedre på det nordiske perspektive 

men også på det internasjonale. Gjennom to uker i 

Geneve, har vi følgt tett årets 

arbeidskonferanse,med den berømte forkortelsen ILC, som står for International Labour 

Conference. I løpet av konferansen har vi følgt arbeidet til ulike konferansens 

kommiteter, samt arbeiderenes gruppe,det berømte Workers group. I tilleg til dette, har vi 

hatt forelesninger i regi av genevskolens lærere, om diverse utvalgte temaer. Her har vi 

blitt kjent med selve Internasjonale arbeider organisasjon(ILO),som er en FN/UN(forente 
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nasjoner/united nations) underorganisasjon/byrå som jobber mer arbeidssaker på globalt 

nivå.Her ble vi også kjent med arbeidet til Bureau of Workers activities(Actrav), som det 

operative delen av ILO maskineriet. Deres insats under årets ILC var viktig. Arbeidet til 

Verdenshandelorganisasjon(WTO), og andre aktører, blant annet en del ikke statlige 

interesseorganisasjoner(NGO) har vi også blitt introdusert og kjent med. Gjennom 

Geneveskolen 2015 har vi lært å kjenne og føle dynamiken som finnes i de viktige 

internasjonale foraene, samt utvide horisonter. Denne erfaringen,samt et global fokus på 

arbeidsrelaterte problemer, er noe som vi tar med oss hjem. 

ILO og ILC 2015 

 Som nevnt uvenfor, er ILO en del av det store UN/FN familien og dens byrå som jobber 

med arbeidssaker. Organisasjon har hovedkvarteret i Geneve og ble grunnlagt i 1919 

gjennom Versailles traktaten, og en del av Folkeforbundet(fram til sluten av andre 

verdenskrig). Grunnpilaren i ILO`s arbeid og filosofi er Philadelphia-erklæringen fra 

1944, med fokus på å fremme sosial rettferdighet og internasjonal anerkjente menneske- 

og arbeidsmarkedsrettigheter. ILO har en unik trepartsstruktur. Denne trepartsstrukturen 

gir samme stemme("equal voice) til arbeidsgivere,arbeidstakere og regjeringer. På denne 

måten blir disse sosiale partnere mer reflekterte rundt arbeidsstandarder og utarbeidelse 

av samme. Denne arbeiden blir gjort enten gjennom konvensjoner eller rekomendasjoner. 

ILO har 186 medlemsland(Cook Island ble medlemer på årets ILC), og er ledet av 

britiske Guy Ryder som har bakgrunn fra internasjonal fagforeningsarbeid. Årets ILC er 

første konferanse som værte i kun 2 uker. Arbeidet ble organisert gjennom fire ulike 

komiteer, samt grupper som organiserte de ulike sosiale partnere. Vår gruppe følge 

arbeidet i CTEI(overgang fra uformelt til formelt) kommiteen som avsluttet sin 2 årige 

arbeid med en rekomendasjon.  
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Trepartssamarbete 

Vad som gör ILO:s arbete så speciellt, jämfört med annat arbete inom UN, är att allt 

arbete inom ILO och ILC genomförs genom ett trepartssamarbete. Representanter från 

regeringar, arbetsgivare och arbetstagare deltar tillsammans. Regeringarna tilldelas 50% 

av platserna medan de andra två parterna tilldelas 25% var. De tre parterna måste enas 

och komma överens innan ett beslut kan fattas. 
 

Committee on the Transition from the Informal to the Formal Economy 

Bakgrunden till att frågan finns 

uppe för behandling på ILC 

härrör till att The Governing 

Body of the ILO i mars 2013 

beslutade att placera frågan på 

ILC   2014’s   agenda.  Man   ville   föra   en   dubbel   diskussion   som   skulle   leda   fram   till   ett  

antagande av en rekommendation till övergång från informell till formell ekonomi. The 

Office fick i uppdrag att inför ILC 2014 sammanställa en rapport, Report V(1) som kom 

23 juli 2013. Den utgjorde ett underlag inför kommande diskussion. 

The Conference Committee on Transitioning from the Informal economy antog rapporten 

samt en egen rapport (ILO: Report of the Committee on Transitioning from the Informal 

Economy, In Provisional Record No.11(Rev), ILC, 103rd Session in Geneva 2014) som i 

sin tur överlämnades och antogs i plenum på kongressen den 11 juni 2014. 

Frågan   ”informal   to   formal   economy”   berör   ett   stort   antal   av   ILO:s   konventioner,  

närmare bestämt 36 konventioner,  samt  fyra  ”instruments”  från  FN  (Rapport  V(2B).  Av  

dessa 36 konventioner har Danmark ratificerat 20st, Finland 23st, Island 16st, Norge 23st 

och Sverige 23st. 

 

Under ILC 2014 var det stora diskussioner och t.o.m. konflikter i kommittén. Det var 

konflikter inom de olika parterna och parterna emellan. Inom exempelvis workers group 
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fanns flera uppdelningar där man hade mycket olika syn på ämnet. Det kan relateras till 

olika geografiska regioner, olika kulturer och inte minst den språkliga tolkningen av ord. 

 

Inför ILC 2015 har kommitténs parter träffats flera gånger. Varje land har fått lämna 

förslag på vad de anser viktigt i kommande rekommendation. 

 

Kommitténs arbete under ILC 2015 har bestått i att bearbeta och komma överens utifrån 

det textförslag som ILO:s bureu/kontor formulerat efter att ha inhämtat förslag från 

medlemsländerna. Förslaget består av nio kapitel med totalt 42 paragrafer. 

 

Definition av begreppen informal och formal 

Det är inte helt klart vilken betydelse som läggs in i de två begreppen informal och 

formal. Vad vi menar är att det finns ingen knivskarp gräns. Vi har utgått från ILO:s 

formulering: 

 

Although there is no universally accurate or accepted description or definition, there is a 

broad   understanding   that   the   term   “informal   economy”   accommodates   considerable  

diversity in terms of workers, enterprises and entrepreneurs with identifiable 

characteristics. They experience specific disadvantages and problems that vary in 

intensity across national, rural, and urban contexts. The term   “informal   economy”   is  

preferable  to  “informal  sector”  because  the  workers  and  enterprises  in  question  do  not  

fall within any one sector of economic activity, but cut across many sectors. However, the 

term   “informal   economy”   tends   to   downplay   the   linkages, grey areas and 

interdependencies  between  formal  and  informal  activities.  The  term  “informal  economy”  

refers to all economic activities by workers and economic units that are – in law or in 

practice – not covered or insufficiently covered by formal arrangements. Their activities 

are not included in the law, which means that they are operating outside the formal reach 



7 
 

of the law; or they are not covered in practice, which means that – although they are 

operating within the formal reach of the law, the law is not applied or not enforced; or 

the law discourages compliance because it is inappropriate, burdensome, or imposes 

excessive   costs.   The   ILO’s   work   needs   to   take   into   account   the   conceptual   difficulties  

arising from this considerable diversity (Report V(I), Transitioning from the informal to 

the formal economy, ILC, 103rd Session 2014). 

Maktspelet i rummet 

Som observatör i salen under kommitténs möten är det inte helt enkelt att förstå allt som 

sker i rummet. I konferensens inledningsskede utser de tre parterna en person som sedan 

ska vara talesperson før gruppen i respektive kommitté. För regeringsrepresentanterna 

gäller annat. De kan prata samman som en grupp eller prata för det egna landet. Länderna 

inom exempelvis EU (Europeiska Unionen), GRULAC(Latinamerika/Karibien) och 

Africa talade ofta som grupp. 

 

För arbetstagarna och arbetsgivarna har man en person som får prata för respektive grupp. 

De enskilda mötena för respektive grupp blir därför väldigt viktiga. Olika frågor är av 

olika vikt beroende av var man kommer ifrån.  

 

Under konferensen har vi följt vår kommittés workers grupp. Vi har även följt alla möten 

när alla workers groups träffats tillsammans, full workers group. I full workers group har 

det oftast handlat om att ge varandra en statusrapport om hur det går i de olika 

kommittéerna. 

 

I vår kommittés worker group blev det ungefär mitt i konferensen väldigt anspänt. Det 

märkets tydligt att det inom gruppen fanns olika strömningar kring vad gruppen ska 

arbeta för och vad man ska driva på, vart fokus ska ligga. Det framgick att det fanns 

medlemmar inom workers group som satt på "två stolar " och utifrån det gjorde 
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samarbetet svårt med andra gruppmedlemmar. När vi skriver "två stolar" menar vi att 

man förutom uppdraget i ILO även har uppdrag inom andra internationella 

organisationer. Dessa olika uppdrag kan inom vissa frågor konkurrera med varandra och 

för worker group förværrar det samarbetet. 

 

Vi uppfattar att ordförandes sätt att vara har stor påverkan på kommitténs arbete. Worker 

groups ordförande Mr Dimitrov var väldigt målinriktad och drev på arbetet. Diplomatisk 

men ibland på gränsen till otrevlig. Vår uppfattning är att kommitténs worker group inte 

är så enig som man kunde ha önskat. Kommitténs ordförande Mr Seafield gjorde ett 

mycket gott arbete. Han behöll progressionen i arbetet. Hans arbete var svårt och tungt 

men hans charm och karisma lättade på stämningen. 

 

Inom employers group verkade man inte heller ha varit enig. Det märktes tydligt. Större 

delen av gruppen var inte kvar till arbetsdagen slut. Flere verkade inte engagerade i 

processen. Flera länder hade inte någon representant närvarande i denna kommitté.    

 

När det gäller regeringsdelegaterna var det en komplex grupp. De agerade ibland som 

representant för sitt land och ibland gjenom talesman för gruppen. Det var stor skillnad 

mellan ulike länders behov av att markera sin åsikt. Det fanns länder som valde att tala 

ofta, exempelvis India, Saudiarabia, USA och Schweiz.  

 

Andra reflektioner som vi gjort utifrån kommittén är: 

- Ordföranden och talespersoner (arbbeidstaker og arbeidsgiver) är män. 

- Inom alla tre parter är fördelningen relativt jämn mellan kön och åldrar 

- Vi noterar att ett land som USA har tre unga personer, alla runt 30 år, som 

representant för varsin part, är det tillfälligt? 

- Vi har förstått att långa pauser har berott på att man haft lobbyverksamhet med de 

andra parterna. 
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- Många delegater har varit med på ILC i många år, men de sista åren har många 

unga och duktiga delegater kommit in. Det kan verka som att dessa inte har lika 

stort inflytande som de äldre. 

Det praktiska arbetet 

Indelningsvis hade vi planlagt att skicka vårt frågeblad via mejl till alla delegater i vår 

kommitté. Vi insåg snabbt att stategien måste ändras då det inte var möjligt. Vi fick tänka 

om. Frågebladet behövde lämnas ut personligt till delegaterna. Vårt nästa problem att lösa 

blev hur svaren skulle samlas in. Vi insåg att delegaterna hade lite tid. Vi behövde agera 

fort när det gavs tid. Det fanns ingenstans för delegaterna att lämna in svaren så vi 

behövde få dem tillbaka i pappersform eller per mejl. Vi valde därför ut ett begränsat 

antal länder för att uppgaven skulle bli möjlig. Vi valde strategiskt ut ett land per 

världsdel, nämligen följande; Latvia, USA, Ghana och India. Vi hade planerat att välja ett 

land från Sydamerika men fick välja bort det p.g.a språket. Latvia valde vi för att de nu 

innehar ledarposten i EU. USA därför att deras delegater var unga och engagerade. Indien 

för att deras arbetstagardelegat kom från en fackförening som tidigare var en NGO (Non-

governmental Organization). Vi valde Ghana efter att vi hade fått förslag på dom från 

nordiska fackföreningar och för att de pratade engelska. 

 

Att lämna ut frågebladen var inte lätt. Det var inte skyltat i kommittén vem som var vem. 

Vi fick fråga oss fram. De nordiska delegaterna var till stor hjälp.  

 

Svarsfrekvensen var liten. Vi tolkar att det beror på att arbetet i kommittén gick snabbt 

framåt och var intensivt. Vi kände av tempot i arbetet och valde att backa tills vidare. 

Men samtidigt arbetade vi taktiskt med att skapa kontakt med dem vi sedan ville 

intervjua. Utifrån de utvalda länderna var det Latvia och USA som vi kunde få fullt 

trepartsutbyte från. Några andra länder visade också intresse men inte från alla tre parter.  
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Intervjuerna med de utvalda: 

Intervjuerna blev olika långa. Vissa var längre och vi fick då god tid till att även diskutera 

annat. Här följer ett sammandrag av våra intervjuer: 

 

Latvia: 

Tripartsdynamikken i praksis: 

Som annonsert innledningsvis skal vi se nærmere på utvalgte land og regioner for å 

belyse maktspillet som foregår. Med tanke på at for tiden har Latvia presidentposten i EU 

(roterende presidentskap med varighet 6 måneder) samt tette kontakter mellom latviske 

og nordiske fagforeninger, ble Latvia valgt. For å vise til dynamikken, samt belyse at det 

er tre ulike aktører har vi stilt 3 like spørsmål til hver av disse. Som forventet har disse 

aktørene ulike meninger knyttet til både uformel og formel 

økonomi, om omfanget av ufomel økonomi i landet og også 

hvordan rekomandasjonen fra ILC skal brukes videre i 

tripartssamarbeidet hjemme. 

 

Informalitet i prosenter, sett med ulike øyne: 

Det statistiske materialet til ILO viser 50-70% informel 

økonomi på verdensbasis. Problemstillingen blev aktualisert ved å spørre direkte hvordan 

er situasjonen i Latvia. Ifølge representanten fra arbeidsgivere Mr. Alksnis er det snakk 

om noe små % av arbeidstakere som er omfattet i denne sektoren. I motsetning til han, 

hevdet regjeringsrepresantent Mr.Badovskis (viste til tallene fra eurobarometeret) at det 

er snakk om ca 20-25% av arbeidsstokken. Ms.Mickevica som er representant for 

arbeidstaker siden, snakket om ulik grad av informalitet dvs at i noen yrker/sektrorer er 

den høy mens i andre er den nesten ikke eksisterende. I følge henne er de største 

mørketallene knyttet til informalitet/grå økonomi blant håndverkeryrkene som f.eks 

elektrikere og rørleggere. Årsak til dette var ifølge henne høye skatter (35%) samt høye 
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priser for sånne tjenester dvs. hvis arbeidet blir gjort innenfor formalitetets rammer. 

Skattnivå samt priser tilsvarte ikke størrelsen på lønninger i Latvia. Oppdragene blir 

avtalt mellem kunder og fagfolk og betalt utenfor de vanlige kanaler. Dette var ifølge 

Mr.Alksnis en win-win situasjon for begge involverte parter.  

 

Informel economy vs Formal evonomy, hvor går grensen: 

I våre samtaler/intervjuer blev spørsmålene en og to mer eller mindre sammenflettet. 

Dette på bakgrunn av ulik oppfatning knyttet til omfang og definisjon av gråøkonomi. 

Alle tre sider var enige i at det største problemet knyttet til informalitet var eksistens av 

dobble   kontrakter,   samt   noe   som   de   kalte   for   „envelope   wages“.   Dette   fenomenet  

beskrives som prosesser hvor den formelle arbeidsgiver betaler sine formelle 

arbeidstakere både oppgitt/beskattet lønn samt uoppgitt/ikke beskattet lønn, utbetalt ofte i 

konvolutt (ikke oppsporbart). Mr.Badovskis, regjeringsrepresentant, annerkjente også at 

denne ordninga eksisterte og førte til mindre penger i statskassen. Dermed mindre penger 

til velferdsordninger og mindre tiltro til gjennomføringsevnen til regjeringen. En ond 

sirkel som blir bare forsterket. 

Dette ble forklart ut fra mentalitetstrekk for befolkningen i Baltikum, som ble dannet som 

resultat av hyppige okupasjoner/regjeringsskifter gjennom historien. Her ble også 

paralellen mellom Balkan og Baltikum trukket. Ifølge alle tre parter er eksistensen av 

doble kontrakter noe som Latvia sliter med, og kan defineres innenfor grensen av grå 

økonomi dvs. den uformelle økonomi. Forskjell er på det som står i arbeidskontrakter 

(både når det gjelder arbeidstid og betaling) og det arbeidstakere fikk utbetalt var 

forskjellig. Med tanke på at det var ganske unison erkjennelse fra alle tre sider om hva er 

hovedproblemet, var det naturlig for oss å spørre om trepartssamarbeidet, og om hvordan 

rekomendasjonen skal brukes i videre samarbeide. 
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Trepartssamarbeid før og etter rekomendasjonen: 

Ifølge Mr.Alknis fungerte samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker bra. Han 

mente at de var mer partnere en fiender. Mente også at regjeringssiden var flink til å 

fasilitere når det gjelder møtearenaer ved å opprette nasjonalråd for tripartssamarbeidet 

med deltakelse fra presidenten. Dette famøse rådet blev også nevnt av 

regjeringsrepresentanten. På spørsmålet om hvor ofte dette rådet møtes, svarte 

Mr.Badovskis at det var etter behov og at det ikke var noen vits å samle den hvis ikke noe 

var å diskutere om. Ms.Mickevica bekreftet at et slikt råd eksisterer, men at de ikke har 

hatt noen møter ennå. Videre mente hun at problemer eksisterte, særlig i forhold til en vis 

„yellow  union“,  som  var  knyttet  til  politisk  parti.  Flere  medlemmer  av  hennes  fagforening  

„Latvijas  Brivo“  måtte  bytte  til  den  andre  „yellow  union“  ved  ansettelse,  dvs.  du  får  ikke  

jobb, hvis du ikke bytter fagforening. Dermed mente hun at rådet burde ha hatt møte 

allerede. I følge henne var ILC rekomendasjonen på overgangen fra uformell til formell 

økonomi et viktigt verktøy som kan brukes ovenfor de to andre sider i 

trepartssamarbeidet. 

Mr.Badovskis mente at tiltakene som rekomendasjonen kommer med er noe som Latvia 

allerede er godt på vei med/eller at tiltakene eksisterer. Dette mente også Mr.Alksins og 

fortalte igjen om det gode trepartssamarbeidet som eksisterer allerede i dag i Latvia. 

 

USA 

Vi har intervjuat USA:s delegater från alla tre parter. Alla 

tre har varit mycket delaktiga och hjälpsamma. 

Intervjuerna blev långa och frågorna gick in i varandra. 

Intervjuerna var i form av dialog. Vi har därför valt att 

skriva en sammanfattning av varje intervju i en 

sammanhängande text. 
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Intervju med arbetstagardelegaten: 

Delegaten tyckte det var svårt att värdera hur stor andel av USA:s ekonomi som är 

informell. I USA är den fackliga anslutningsgraden runt 10%. Inom den privata sektor är 

siffran så låg som under 7%. Detta påverkar förstås samarbetet i allra högsta grad. Det är 

svårt att få till kollektivavtal. Många arbetsgivare önskar att anställa "independent 

contractors" för att att slippa undan sociala kostnader och facklig tillhörighet. Den 

fackliga verksamheten drivs mycket genom lobbyverksamhet. Man är mycket beroende 

av vilka politiska vindar som blåser i landet. I vissa perioder är det lättare att få igenom 

sin politik, medan det i andra perioder är nästan omöjligt. Demokraterna är mer positivt 

inställda till det fackliga arbetet.  

Vi ställde frågan kring definitionen av begreppen informal och formal. Svaret vi fick var 

att det som är registrerat är formellt, men att det fortfarande kan vara ett problem då man 

exempelvis inte får tillgång till hälsosystemet fast man betalar skatt. Hälsosystemet i sig 

är ett stort problem för USA då man inte har något fungerande nationellt system. 

Fackföreningarna arbetar för att få till ett system. De vill ha ett system som även omfattar 

dem som arbetar på tillfälliga kontakt.  

Trepartssamarbetet fungerar inte i USA. Mycket beroende på att det finns så få fackliga 

medlemmar, men under de stora ekonomiska kriserna i landet har samarbetet mellan 

parterna fungerat mycket bättre. Ett exempel är när GM (General Motors) hade stora 

problem. Då gick arbetstagarorganisation och regeringen samman med GM och 

förhandlade gemensamt fram ett avtal som ledde fram till att företaget kunde finnas kvar. 

Inledningsvis blev det mindre bra för arbetarna men det skrevs in i avtalet att man skulle 

tillbaka till ursprunget. 

 

Intervju med arbetsgivardelegaten: 

Delegaten menade att andelen informell ekonomi är lägre i USA än i många andra länder. 

Han värderade att siffran ligger på under 20%. Siffran är dock högre bland immigranter 

och inom exempelvis jordbruk och byggbranschen. Landets stora finanskriser har lett till 
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en stor ökning av den informella ekonomin. Inom USA kan man ha ett arbetskontrakt 

som ändå icke ger sociala rättigheter. Detta är utbrett inom landet. 

 

Vid frågan kring tolkning av definitionen svarade delegaten att han tolkar att informell 

ekonomi är all ekonomisk aktivitet som inte är lovlig. Delegaten redogjorde för hur det 

sociala fungerar i USA. Vi kan se att både arbetstagare och arbetsgivare har ett ansvar för 

att lämna in riktiga dokument vid nytt arbetskontrakt. Detta för att skatt skall dras från 

lönen och för att arbetstagaren ska få sociala rättigheter. Om någon av parterna inte 

rapporterar in sina aktiviteter till myndigheten räknas aktiviteten in under informell 

ekonomi. 

 

USA har historiskt sett haft en väldigt hög andel fackliga medlemmar inom privat sektor, 

men de sista 30 åren har talen fallit dramatiskt till under 10%. I någon sektor finns 

ett  fungerande trepartssamarbete, exemplevis inom stål- och bilindustrin. För övrigt så 

menar han att det är här på ILC som det faktiska trepartssamarbetet fungerar. Han trodde 

att regeringen kommer att ta hänsyn till kommitténs rekommendation.  

I 35 av USA:s stater har man beslutat att om det finns en tillitsvald på en arbetsplats skall 

denne även representera de oorganiserade. Dette för att alla ska ha lika rättigheter. Man 

kan se att andelen organiserade har gått ned med i snitt 40% i dessa stater.  

 

Intervju med regeringsrepresentanten: 

I USA har man en lag som sæger att om ett føretag har upp till 50 arbetare omfattas de 

inte av regelverket kring skatt och andra sociala rættigheter. Detta ær en lag som 

regeringen inte vill ændra på æven om ILO:s nya rekommendation kommer att sæga 

något annat. Regeringen ser inte att den nya rekommendationen, om den tas, kommer att 

innebæra någon førændring før USA. 
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Regeringsdelegaten delade samma syn på USA:s førdelning mellan informell och formell 

ekonomi, som de andra två parterna. Æven nær vi diskuterade tolkningen av definitionen 

informell och formell hade regeringsdelegaten samma syn som de andra två. 

 

Nær det gæller trepartssamarbetet så såg inte så finns det inget fungerande sådant i USA. 

Delegaten menade att det inte finns något behov av ett sådant samarbete. Delegaten var 

också tydlig med att USA inte ratificerar ILO:s konventioner, men att man uppmanar 

andra lænder till att gøra det. Att de inte sjælva ratificerer konventionerna beror på att de 

tycker att deras egna lagar ær bættre. 

  

Refleksjon: 

Alla tre parter var førvånadsvært eniga i svaren omkring førdelning i landet mellan 

informell och formell, samt kring definitionen. Vi finner det lite mærkligt att 

arbetsgivardelegaten var så sæker på att de, eventuellt, nya rekommendationerna kommer 

att få en betydelse før USA. Regeringsdelegaten sjælv tror inte att det blir någon større 

skillnad. Vi pratade mycket med alla tre om det dåliga sociala skyddsnæt som USA har. 

Alla parter var øverens med oss om att det definitivt behøver bli bættre. 

Slutligen så bekymrar det oss att så många av USA:s stater har inført en lag (right to 

work) som innebær att man har en tillitsvald æven fast man inte ær organiserad. Det 

bekymrar oss att så många går ur fackføreningarna. Kan vi få samma utveckling i de 

Scandinaviska lænderna?    

Konklusion 

Ett av våra problem var att få delgater att vilja/hinna svara på våra frågor. Troligen på 

grund av tidsbrist. I år var konferensen en vecka kortare æn tidigare. Utifrån de lænder 

som vi intervjuade tolkar vi att Latvia har større utmaningar/utfordringar att løsa æn 

USA. USA har också många utmaningar men parterna ær øverens om vilka problem man 
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står infør. Vi tror att det ær svårare før Latvia eftersom man inte delar samma bild av 

verkligheten. Nær det gæller USA blev vi øveraskade øver bla. två saker. Det førsta ær att 

antalet fackliga medlemmar på de senaste åren gått ned till ca 10%. Det andra ær att man 

inom USA på nationell nivå inte har något fungerande trepartsamarbete. Bristen på 

trepartssamarbete kan till stor del bero på att den fackliga aktiviteten ær så liten. 

Trots att vi har suttit med på alla kommittens møten mærker vi att vi bara har sett en liten 

del av kommunikationen. Mycket sker utanfør rummet via lobbying och via nætet. 

Æmnet har varit diskuterat i två år, och man har haft flera møten mellan konferenserna. 

Dette har hjælpt till så att kommittearbetet gick vældigt bra i år. Alla parter verkar tycka 

så. De verkar nøjda. 

Vid konferensens avslutning skrevs de nya rekommendationerna under. De godkænndes 

alltså. Endast en delgat røstade emot.  

 

 

 

  

  
 


