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Convention (No. 122) concerning 

Employment Policy 

The General Conference of the In
ternational Labour Organisation, 

Having been convened at Geneva 
by the Governing Body of the Inter
national Labour Office, and having 
mel in its Forly-eighth Session on 17 
June 1964, and 

Considering that the Declaration 
of Philadelphia recognises the solemn 
obligation of the fnternntion:Jl La
bour Organisation to further among 
the nations of the world program
mes which will achievc full employ
ment and the raising of standards of 
living, and that the Preamble to the 
Constitution of the International 
Labour Organisation provides for the 
prevention of unemployment and the 
provision of an adequate Iiving wage, 
and 

Considering further that under the 
terms of the Declaration of Philadel
phia it is the responsibility of the In
ternational Labour Organisation to 
examine and consider lite bearing of 
econo1ni and fin:111 i:11 pnlicirs upon 
employment policy in the lighl of the 
fundrunenlal objective thal "all hu
man beings, irrespective of race, 
creed or sex, have the right to put·
sue both their material well-being 
and their spiritual developmenl in 
conditions of freedom and dignity, 
o( economic ecurity and equal op
portunity'', and 

Considering that the Universal De
claration of Human Rights provides 
that "everyone has the right to work, 
to free choice of employment, to just 
and favourable conditions of work 
and to protection against unemploy-
1nent", and 

Bilaga .j 

(Översättning) 

Konvention (nr 122) angående 

sysselsiittningspolitik 

Internationella arbetsorganisatio
nens allmänna konferens, 

vilken av styrelsen för Internatio
nella arbetsbyrån sammankallats till 
Geneve och där samlats den 17 juni 
1964 till sitt fyrtioåttonde samman
träde, 

som finner att Philadelphiadekla
rationen erkänner Internationella ar
betsorganisationens högtidliga för
pliktelse att bland världens alla län
der främja sådana aktionsprogram, 
vilka äro ägnade att förverkliga full 
sysselsättning och höjd levnadsstan
dard, samt att inledningen till In
ternationella arbetsorganisationens 
stadga innehåller bestämmelser om 
arbetslöshetens bekämpande och ga
ranterandet av en för livsuppehället 
tillräcklig lön, 

som vidare finner att det enligt 
ordalagen i Philadelphiadeklaratio
nen är Internationella arbetsorgani
salionens skyldighet att pröva och 
önrväga den ekonomiska och finan
siella politikens inverkan på syssel
sättningspolitiken mot bakgrunden 
av huvudmålet att "alla människor, 
oanelt ras, religion eller kön, äga 
rätt att i frihet, ekonomisk trygg
het och under lika förutsättningar 
arbeta i det materiella välståndets 
och den kulturella utvecklingens 
tjänst", 

som finner att den allmänna de
klarationen om de mänskliga rät
tigheterna uttalar att "envar har 
rätt till arbete, till fritt val av syssel
sättning, till rättvisa och tillfreds
ställande arbetsförhållanden och till 
skydd mot arbetslöshet", 
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Noting the lel'111s of existing inter
national labour Conventions and Re
commendations of direct relevance 
to employment policy, and in parti
cular of the Employment Service 
Convention and Recommendation, 
1948, the Vocational Guid'lnce Re
commendation, 1949, the Vocational 
Training Recommendation, 1962, and 
the Discrimination (Employment 
and Occupation) Convention and 
Recommendation, 1958, and 

Considering that these instrm)1ents 
should be placed in the wider frame
work of an international programme 
for economic expansion on the basis 
of full, productiw and freely chosen 
employment, and 

HaYing decided upon the adoption 
of certain proposals with regard to 
employment policy, which are in
cluded in the eighth item on the 
agenda of the session, and 

HaYing determined that these pro
posals shall take the form of an 
international Conyention, 

adopts this ninth day of July of the 
year one thousand nine hundred and 
sixty-four the following Convention, 
which rnay be cited as the Employ
ment Policy Convention, 1964: 

Article 1 
1. \Vith a vie,v to stimulating 

economic growth and development, 
raising levels of living, meeting man
power requirements and overcoming 
unemployment and underemploy
ment, each Member shall declare and 
pursue, as a major goal, an actiye 
policy designed to promote full, pro
ductive and freely chosen employ
ment. 

2. The said policy shall aim _at 
ensuring that-

( a) there is work for all who are 
ayailable for and seeking work; 

som beaktar ord�ilagen i gällande 
internationella arbetskonventioner 
och rekommendationer, Yilka äro av 

omedelbar betydelse för sysselsätt
ningspolitiken, särskilt konventio
nen och rekommendationen angåen
de den offentliga arbetsförmedling
ens organisation, 1948, rekommenda
tionen angående yrkesYägledning, 
1949, rekommendationen angående 
yrkesutbildning, 1962, samt konven
tionen och rekommendationen angå
ende diskriminering (anställning och 
yrkesutörning), 1958, 

som anser att dessa instrument 
böra insättas i ett Yidare samman
hang inom ramen för ett internatio
nellt program för ekonomisk tillväxt 
grundat på full, produktiY och fritt 
Yald sysselsiittning, 

som beslutat antaga vissa förslag 
angående sysselsättningspolitiken, 
Yilka förslag innefattas i den åtton
de punkten på sammanträdets dag
ordning, 

saml beslutat all dessa förslag 
skola taga form aY en internationell 
konyention, 

antager denna den nionde dagen i 
juli månad ar nittonhundrasextio
fyra följande konYention, som må 
benämnas sysselsiiltningsko!l\·entio
nen, HlG-!. 

A riikel 1 
I. svfte att stimulera ekono-

misk Lill�·äxt och utnckling, höja 
Ienrndsstandarden, tillgodose beho
YCt aY arbetskraft samt bekämpa ar
betslöshet och undersysselsättning 
skall varje medlem såsom ett av sina 
Yiktigaste mål utforma och fullfölja 
en akliY politik, ägnad att -främja 
full, produktiy och fritt vald syssel
sättning. 

2. �ämnda politik skall syfta till 
att garantera 

a) att arbete finnes för alla som 
stå till förfogande för och som söka 
arbete; 
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( b)  such work is as pro d uctivc 
as possible ; 

( c) there is a freedom of choicc 
of employment and the fullest possi
ble opportunity for each worker to 
qualify for, and to use his skil ls and 
endowments in, a j ob for which he 
is wel l  suited, i rrespective of race, 
colour, sex, re l igion, pol itic:d opin
ion, national extrac tion or social 
origin. 

3. The said policy shal l take due 
account of the stage and levcl of eco
nomic development and the mutual 
relationships between employment 
objectives and other economic and 
social objectives, and shall be pur
sued by methods that are appropriate 
to national conditions and practices. 

A.,rlicle 2 
Each Member shall , by such mcth

ods and to such extent as  nrny hc 
appropriate under national condi
tions-

( a) decide on and keep under 
review, within the framework of a 
coordinated economic and social pol
icy, the measures to be adoptccl for 
attaining the obj ectives specificd in 
Article 1 ;  

( b) take such steps as 11rny be 
needed, including when appropriate 
the establ ishment of programmes, 
for the app licat ion of these meas
ures. 

A rticle 3 
In the application of this Conven

t ion, representath·es of  the persons 
affected by the measures to be ta
ken, and in particular reprcsenta
tives of employers and ,Yorkers, shall  
be consulted concerning employment 
policies, with a view to taking ful ly 
into account their experience and 
vicws and securing their ful l co-oper
a lion in formula ting and enlist ing 
support for such polieies .  

h)  a l t  detta a rbete är så p roduk
t iYl  som möj ligt ; 

c )  att syssel sättning skall k u n n a  
fritt ,·ii lj as och att varje arbetstaga
re så långt möj ligt skall beredas l i l l 
fälle att kvalificera sig för och u t
nyttj a sina kunskaper och färdighe
ter i ett arbete som passar honom, 
oaYsett ras, hudfärg, kön, religion, 
politisk uppfattning, nationell  här
stamning eller socia l t  ursprung. 

3 .  Vid u tformningen av n ämnda 
politik skall  wderbörlig hänsyn ta
gas til l  den ekonomiska utveckling
ens stadium och nivå, ävensom ti l l  
det ömsesidiga sambandet mel lan 
målet för sysselsättningspol itiken 
samt andra ekonomiska och social :l 
mål ; vid politikens genomförande 
s kola metoder anpassade efter varj e 
enskilt lands förhållanden och sed
vänj or t i l lämpas. 

.-1 rtikel 2 
Varj e  medlem skall  på det sä l l  

och i den omfattning som må befin
nas lämpligt med hänsyn till förhål
landena i l andet 

a )  fatta beslut o m  och inom ra
men för en samordnad ekonomisk 
och social pol i t ik fortlöpande följ a 
de åtgärder, som skola vidtagas för 
att de i artikel 1 angivna målen sko
la uppnås ; 

b )  vid taga sådana åtgärder s0111 

må finnas erforderliga, däri inbe
gripet i förekommande fal l  u tarbe
tandet av program, för genomföran
det a,· dessa åtgärder. 

.-t rtikel 3 
Vid tillämpningen av denna kon

vention skola företrädare för de ay 
åtgärderna berörda personerna och 
särskilt  representanter för arbetsgi
Yare och arbetstagare erhål la  t il l fä l
le att  yt tra sig angående syssel sätt
ningspolitiken, så att deras erfaren
heter och åsikter t i l l  ful lo kunna be
aktas och sanwerkan garanteras vid 
politikens utformning och då det 
gäller att vinna stöd fiir densamma. 

A rtiklarna ft.-1 1 
Dessa artiklar ä.ro likalydande med artiklarna 20-27 av konventionen 

(nr 120) angående hygien inom handels- och kontorsuerksamhet, dock 
nit då i nrfikel 26 av sistnämndn konvention hän1Jisns till artikel 22 delta 
i förevarande konvention mofsvarns av en i artikel 10 1Lppiagen /;änvis
ning till a.rtikel 6. 


