Yttrande

Utvärdering av påverkan av ILO:s deklaration om social rättvisa för
en rättvis globalisering, 2008
Genom remiss den 28 maj 2015 har Svenska ILO-kommittén anmodats att yttra sig angående en utvärdering av ILO:s deklaration om
social rättvisa för en rättvis globalisering. Ett frågeformulär har utarbetats i syfte att inhämta information inför utvärderingen. Kommittén
har i sin tur remitterat ärendet till ett antal myndigheter och organisationer. Frågeformuläret finns här:
http://www.ilo.org/global/meetings-and-events/campaigns/voiceson-social-justice/WCMS_099766/lang--en/index.htm
Svenska ILO-kommitténs kommentarer till frågeformuläret
Fråga 1

ILO:s fyra strategiska mål (sysselsättningsfrämjande åtgärder, socialt
skydd inklusive skydd för arbetstagare, främjande av social dialog och
trepartism samt respekt för och främjande av mänskliga rättigheter i
arbetslivet) är alla en del av den svenska arbetsmarknads- och välfärdsmodellen. Den svenska arbetsmarknadsmodellen karaktäriseras
av en ansvarsfördelning mellan staten och arbetsmarknadens parter,
där statens roll är att genom ändamålsenliga regelverk och andra styrmedel säkerställa goda arbetsvillkor och underlätta tillkomsten av nya
jobb, samtidigt som förutsättningar skapas för arbetsmarknadens parter att i kollektivavtal ta ansvar för villkorens närmare utformning,
lönebildningen, m.m. Arbetsmarkandens parter förhandlar i stor utsträckning gemensamt fram villkoren på svensk arbetsmarknad och
kollektivavtalen har en central roll. Den svenska arbetsmarknadsmodellen skapar goda förutsättningar för trygghet, utveckling, tillväxt och konkurrenskraft. ILO:s agenda för arbete under an-
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ständiga villkor är mot denna bakgrund en integrerad del av den
svenska arbetsmarknadsmodellen.
Arbetet med mänskliga rättigheter inklusive ILO:s kärnkonventioner
pågår i olika former på Regeringskansliets departement, i myndigheterna och är en viktig aspekt av allt från lagstiftningsprocesser till internationell samverkan. Eventuell ratificering samt rapporteringen av
genomförandet av ILO:s konventioner handläggs av berörda departement och myndigheter. Ett exempel på hur ILO:s konventioner
spelar roll är att regeringen nyss beslutat om en handlingsplan för
hållbart företagande och mänskliga rättigheter där ILO:s konventioner är en central utgångspunkt.
Fråga 2

Sveriges regionala samarbete sker huvudsakligen genom EUmedlemskapet, men även på nordisk nivå.
Fråga 3

Sverige har ratificerat ILO:s alla kärnkonventioner och instrument av
betydelse för styrning (governance) och är en stark förespråkare för
universell ratifikation av dessa och för arbete under anständiga villkor
världen över.
Fråga 4

Samråd sker regelbundet med representanter för arbetsmarknadens
parter angående såväl arbetsmarknadsfrågor generellt som ILOfrågor. Sverige har ratificerat ILO:s konvention (nr 144) om samråd
på trepartsbasis och Svenska ILO-kommittén fungerar som beredningsorgan till regeringen i ILO-frågor.
Fråga 5

Politiska beslut i Sverige eller i EU får ofta konsekvenser för fattiga
människor i utvecklingsländer. Regeringen har därför antagit ett förhållningssätt där de politiska beslut som fattas i Sverige också ska ta
hänsyn till effekter på fattiga länder och människor. Samtliga politikområden ska genomföra sin politik på ett sätt som tar hänsyn till effekter för utvecklingsländer och tar tillvara alla möjligheter att bidra
till målet.
Utgångspunkten för samstämmighetspolitiken är ett gemensamt ansvar att hantera globala utmaningar som hindrar en rättvis och hålbar
utveckling. Sex globala utmaningar har identifierats där Sverige genom
att agera samstämmigt över olika politikområdens gränser, effektivt
kan bidra till global utveckling: förtryck, ekonomiskt utanförskap,
migrationsströmmar, klimatförändringar och miljöpåverkan, konflik-
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ter och sviktande situationer samt smittsamma sjukdomar och andra
hälsohot.
Fråga 6

Sverige samarbetar med andra nordiska länder och inom EU.
Produktivt och anständigt arbete är vidare centrala teman i det
svenska utvecklingssamarbetet. Sverige tillämpar ett rättighetsperspektiv för utvecklingssamarbetet och anser att främjandet av principerna om anständigt arbete är grundläggande för att uppnå inkluderande och hållbar utveckling och för att utrota fattigdom. Sida finansierar för närvarande 220 sysselsättningsrelaterade projekt och insatser i ca 25 länder till ett belopp av 2,4 miljarder kronor. I många fall
sker detta i nära samarbete med ILO.
Fråga 7

”Moderately” på samtliga frågor.
The normative role of the ILO has been important in areas such
ascombatting child labour and, in some instances, in promoting corporate social responsibility. The promoion of a rights based approach
to social protection in the form of a universal social protection floor
has also been increasingly successful. The ILO has been less effective
in protecting the rights of migrant workers.
Fråga 8

”Moderately”.
Fråga 9

Deklarationen är viktig för att på internationell nivå och i utvecklingssammanhang kunna samordna arbetet med produktiv sysselsättning
med anständiga arbetsvillkor. Det är också viktigt att förbättra samverkan mellan och inom internationella organisationer och nationella
myndigheter för att koppla samman ekonomisk politik och sysselsättningspolitik på ett bättre sätt.
Fråga 10

Nedan finns kommentarer från Svenskt Näringsliv och LO, TCO och
Saco.
Kommentarer från Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv anser att Sverige i stort sett uppfyller det som föreskrivs i deklarationen. Sverige har en väl fungerande arbetsmarknadsmodell som på ett effektivt sätt uppfyller syftet med deklarationen. Vi bedömer att Sverige inte är i behov av ett särskilt stöd från ILO
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för att förstärka möjligheterna att genomföra deklarationens målsättningar.
Kommentarer från LO, TCO och Saco

TCO, LO och Saco har tagit del av frågeformuläret men valt att inte
svara på de separata frågorna utan enbart lämna allmänna kommentarer om hur TCO, LO och Saco uppfattar att ILO:s deklaration om
social rättvisa för en rättvis globalisering (deklarationen) hanterats av
den svenska regeringen. De svenska arbetstagarrepresentanterna arbetade aktivt för att deklarationen skulle antas av Internationella arbetskonferensen 2008 och välkomnade den slutliga utformningen av deklarationen. Deklarationen bygger bland annat på att medlemsländerna ska verka för att genomföra decent work agendan som ett medel för
att uppnå målet i deklarationen om att motverka globaliseringens negativa effekter och uppnå global social rättvisa. Eftersom deklarationen avser centrala och angelägna frågor och anses som en milstolpe i
ILO-arbetet fanns stora förväntningar på regeringens arbete med genomförandet, både nationellt och internationellt, och såväl inom som
utom EU. TCO, LO och Saco konstaterar att när den dåvarande regeringen informerade och förelade deklarationen för riksdagen (propositionerna 2008/09:1 och 2009/10:92) redogjorde regeringen inte i något avseende för hur Sverige skulle leva upp till deklarationen. Vi kan
konstatera att deklarationen inte fått önskat genomslag i Sverige.
TCO, LO och Saco ser positivt på att statsminister Stefan Löfven i
sitt tal inför FN:s ekonomiska och sociala råd i våras betonade deklarationens centrala roll i regeringens initiativ Global deal. TCO, LO
och Saco välkomnar att en grundlig utvärdering och analys nu genomförs. TCO, LO och Saco förväntar sig att regeringen tar tillfället i akt
och redan nu påbörjar planeringen för hur deklarationen framöver ska
beaktas och därmed få genomslag i Sverige. Det bör till exempel snarast undersökas i vilken utsträckning Sverige uppfyller de strategiska
målen i deklarationen och därefter bör en strategi tas fram för hur en
fullständig måluppfyllelse ska kunna uppnås, med angivande av vilka
frågor som prioriteras. LO, TCO och Saco anser att detta arbete ska
ske i nära samarbete och i samråd med arbetsmarknadens parter. Med
en sådan strategi på plats kommer den framtida nationella utvärderingen underlättas. I avsaknad av en strategi med tydliga prioriteringar
blir övervakning och utvärdering med nödvändighet mycket svårare
att göra. TCO, LO och Saco vill slutligen betona att arbetet med genomförandet är ett sätt för Sverige att manifestera sitt stöd för ILO
samt för andra länders aktiva genomförande av deklarationen.
LO, TCO och Saco anser även att konvention 189 och 94 bör ratificeras av Sverige.
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Svenska ILO-kommitténs slutsats

Svenska ILO-kommittén beslutar att besvara remissen i enlighet med
de frågesvar som angetts ovan.
I beslutet i detta ärende har deltagit undertecknad Hult och ledamöterna Nordlander, Beckman, Berg, Ernerot, Nygren och Donovan
samt ersättarna Jansson och Larsson. Närvarande har därutöver varit
sekreteraren Broman Lindfors, ersättarna Skäringer, Rubenson, Jonsson och Gustafsson samt adjungerade Samuelsson Apelgren, Elfborg
och Solvin. Ärendet har handlagts av undertecknad sekreterare samt
tidigare sekreteraren Blommé.
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