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Recommendation (No. 169) Concerning 

Employment Policy 

The General Conferencc of the lnterna
tional Labour Organisation, 

Having been convened at Gencva by the 
Governing Body of the lnternational Labour 
Office, and having met in its Seventieth Ses
sion on 6 June 1984, and 

Noting the existing international standards 
contained in the Employment Policy Conven
tion and Recommendation, 1964, as well as in 
other intcrnational Iabour instruments relat
ing to certain categorics of workers, in par
ticular the Workers with Family Responsibil
ities Convention and Recommendation, 1981, 
the Older Workers Recommendation, 1980, 
the Migration for Employment Convention 
and Recommendation (Revised), I 949, the 
Migrant Worl:ers (Supplcmentary Provi
sions) Convention, 1975, and the Migrant 
Workers Recommendation, 1975, 

Recalling the responsibility of the lnterna
tional Labour Organisation, resulting from 
the Declaration of Philadelphia, to examine 
and consider the bearing of economic and 
financial policies upon employment policy in 
the light of the fundamental objective that 
"all human beings, irrespective of race, 
creed or sex, have the right to pursue both 
their material wellbeing and their spiritual de
velopment in conditions of freedom and dig
nity, of economic security and equal opportu
nity", 

Recalling that the lnternational Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights, 
adopted by the United Nations General As
sembly in 1966, provides for the recognition 
of inter alia "the right to work, which in
cludes the right of everyone to the opportuni
ty to gain his living by work which he freely 
chooses or accepts", and for the taking of 
appropriate steps to achieve progressively 
the full realisation of, and lo safeguard, this 
right, 

Recalling also the provisions of the Con
vention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women, adopted by 
the United Nations General Assembly in 
1979. 

Recognising, in the light of increasing in
terdependence within the world economy 

7 Bila,:a 
Ö1·ersiitt11i11,: 

ILO:s rekommendation (nr. 169) om sys

selsättningspolitik 

Internationella arbetsorganisationen� all
männa konferens, 

som har sammankallats till Geneve av sty
relsen för internationella arbetsbyran och 
samlats där den 6 juni 1984 till sitt sjuttionde 
möte, 

uppmärksammar gällande internationella 
normer i såväl 1964 års konvention och re
kommendation om sysselsättningspolitik som 
i andra !LO-instrument angående vissa kate
gorier av arbetstagare, särskilt 198 I års kon
vention och rekommendation om arbetsta
gare med familjeansvar, 1980 års rekommen
dation om äldre arbetstagare, 1949 års kon
vention och rekommendation (reviderad) om 
migrerande arbetare, 1975 års konvention 
(tilläggsbestämmelser) om migrerande ar
betstagare samt 1975 års rekommendation 
om migrerande arbetstagare, 

hänvisar till internationella arbetsorganisa
tionens skyldighet enligt Philadelphiadeklara
tionen att pröva och överväga den ekono
miska och finansiella politikens inverkan på 
sysselsättningspolitiken i förhållande till hu
vudmålet alt "alla människor, oavsett ras, 
religion eller kön, äga rätt att i frihet, ekono
misk trygghet och under lika förutsättningar 
arbeta i det materiella välståndets och den 
kulturella utvecklingens tjänst", 

erinrar om att den internationella konven
tionen om ekonomiska. sociala och kulturella 
rättigheter, som antogs av Förenta nationer
nas generalförsamling år 1966, innehåller be
stämmelser angående erkännande av bl. a. 
"rätten till arbete, vari inbegrips rätten för 
envar till möjlighet att förtjäna sitt uppehälle 
genom arbete, som han fritt valt eller anta
git", och angående vidtagande av lämpliga 
åtgärder för att gradvis till fullo förverkliga 
och trygga denna rätt, 

erinrar även om bestämmelserna i den av 
Förenta nationernas generalförsamling år 
1979 antagna konventionen om avskaffande 
av all slags diskriminering av kvinnor, 

erkänner att det mot bakgrund av det väx
ande inbördes beroendet i världsekonomin 
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and of l,i\\' c..:onomi<.: gnm·th r,1tc� in rc..:L·nt 
yc;1rs. thc nccd to L'<Hirdinatc L'L'<lll<llllil". 
111<111.:tary and sol"ial rolicics at lhc nalional 
and intcrnalion;tl levd,. t,1 stri\L' for lhL· rc
dul't ion of Jisraritics tict wccn dcvd,ircd and 
dcvdoping ..:ounlries and for thc cslablish
mcnt of thc new intcrnational c..:onomi..: or
Lkr. in onkr lo mak..: th..: full..:st possibk us..: 
of r..:soun:es for J..:vcl,ipm..:nt and for th..: nc
;1tion of cmrloym..:nt opportuniti..:s. and thus 
to ..:omhat un..:mploym..:nt and unJ..:rcmploy
m..:nt. 

Noting th..: d..:tc:riora1i,m of t:mploymt:nt 
orportunities in most inJustrialis..:J and J..:
vdoping <.:ountries and ..:xpressing th..: ..:on
vii.:tion thal poverty. unemployment and in
equality of opportunity are una..:<.:eptahk in 
terms of humanity and soi.:ial justi..:e. -:an prn
v,lke social tcnsion and thus crcat..: conJi
tinns whii.:h can endanger peace and preju
dice the exercise of the right to work. which 
incluJes free choice of employmcnt. just and 
favourable conditions of work and protection 
against unemployment, 

ConsiJering that the Employment Policy 
Convention and Recommendation, 1964. 
should be placed in the wider framework of 
the Declaration of Principles and Programme 
of Action adopted in 1976 by the Tripartite 
World Conference on Employment. 1111.:ome 
Distribution and Social Progress and the ln
ternational Division of Labour. and of thc 
resolution concerning follow-up to the World 
Employment Conference adoptcd by the ln
ternational Labour Conference in 1979. 

Having decided upon the adoption of cer
tain proposals with regard to employment 
policy which is the fourth item on the agenda 
of the session, and 

Having determined that these proposals 
shall lake the form of a Recommendation 
supplementing the Employment Policy Con
vention and Recommendation, 1964: 

adopts this twenty-sixth day of June of the 
year one thousand nine hundred and eighty
four the following Recommendation, which 
may be cited as the Employment Policy (Sup
plementary Provisions) Recommendation, 
1984. 

,i.h dL·n l;1ga d,,ll1<11111,l-..1 ttlh,i,lt.il-.lcn under 
'L'n,1rc ;1r ,1r niid\'andigt att ,,1n1<1rdna den 
cl-.,111<1111i,l-.;1. lll<lllClaL1 ,i..:h s.1..:1ala politil-...:n 
pa n.11i,ll1cll o..:h intcrnati,incll niva. all cl'lcr
slra\·a en minskning .iv skillnad..:rna mellan 
lll\c�·t-.1.idc liind..:r ,1d1 llt\<.:..:l-.lingsli111der o..:h 
all arb..:1.1 för uprri1ttandL'I a\· d..:n nya eko11<1-
misl-.a \ iirlds,ll·dningL'll fiir att p;1 basta möj
liga sitt! an\·iinda r..:,ur�..:r for ulv..:ckling ,i..:h 
for ,1-.apamk ,I\ arbelstillfallen o..:h J;iri
genom bel-.iimpa arbetslöshet ,i..:h unJersys
sds;1t111i11g. 

konstaterar en fors;1mring av sy ssclsi1t1-
nings111öjlighcterna i Je llesta industri- och 
ut vecklingsliinder och uttrycker övertygelsen 
att fattigdom. arbetslöshet oi.:h olika möjlig
heter ej kan ai.:cepteras friin humanit;ir och 
social r;itt visesynpunkt och kan framkalla SLl
..:iala spimningar och siilunda skapa förhiillan
den som kan s;illa freden i fara oi.:h mcnligt 
p;i\'erka utövandet av riillcn till arhetc. vari 
inbegrips frin val av syssclsiittning. riitt visa 
oc:h tillfredsstiillande arhels\'illkor samt 
skydd mot arbetslöshet. 

anser an 1964 iirs konvention o..:h rckom
mendation om syssclsiiltningspolitik bör s;it
tas in i en vidare sammanhang irlllm ramcn 
för sii\';il den prin..:ipdeklaration Ll..:h di:t 
handlingsprngram som antogs iir 1976 av den 
trepartiska viirldskonfcn:nsen l,m syssel
s;1uning. inkomstfördelning och so..:ialt fram
:itskriJande samt internationell arbctsfor
ddning som för den a\' internationella arbcts
konfi:rensen iir 1979 antagna resolutionen an
giienJe uppföljning av v;irldssyssels;illnings
konfcrensen. 

har beslutat all anta vissa förslag ;ingiienJi: 
sysselsiillningspolitiken. en friiga som utgör 
den fjärde punkten på mötets dagordning. 

har fastställt att dessa förslag skall ta for
men av en rekommendation som skall vara 
en tillägg till 1964 års konvention och rekom
mendation om sysselsät1ningspolitik. och 

antar den :!6 juni 1984 följande rckommen
dation. som kan kallas 1984 iirs rekommenda
tion om sysselsiitlningspolitik (tilhiggsbe
stämmelser). 
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I. (;t•m•ral Prindpks of Employnwnl l'olil-� 

I. Thl' rn1nw1i,H1 ,,r full. rn1d11c1i,·L· and 
frL"L'I\' dll"L'n L'lllpl,1y111L0nl rnl\'idL·d r,1r in lh,· 
F111pl,1) rnl'nl l'lllin· ( ·om·L'nti,111 ;1nd RL'co111-
111c·ndalH1n. 19(14. ,h,1tild bc· rcgardL·d a, lhl' 
lllL'ans ,,f ;n.:hil', ing in pracliL"L" thc rcali,alion 
,,r I hL' right lo \\ ,,rk. 

2. !'ull rl'L"ll!,!lliti,1n hy l\kmhcrs of thc righl 
lo ,,,nk ,h,n1ld hc linkcd \\ith thc imrkmrn
tation of L"L'llllllmic and soL"ial rolicic,. thc 
purro,L' of which i, thL" rromotion of full. 
rroductivc and frcdy choscn L"mrloymcnt. 

.1. The rromotion of full. rrodtll'tivc and 
frL"dv L"h,1sL"n L"mrloymcnt sh,ntld hL" thc pri
ori\\· in. and an integral rart of. cconomic and 
sPcial policic, pf Mcmbcrs and. whnc appro
rriat,·. thcir rlans for thc salisfactiPn of lhL" 
basic ncnls of thc porulation. 

4. Mcmhcrs should give special attcntion 
to thc most d'ticicnt mcans of incrcasing cm
ploymcnt and pwduction and draw up poli
cics and. if apprnpriatc. programmcs dc
signcd 10 facilitatc thc incrcascd production 
and fair distrihution of csscntial goods and 
services and thc fair distribution of incomc 
throughout thc cotmtry. with a vicw lo satis
fying the hasic nccds of thc population in 
accordance with thc Declaralion of Principlc, 
and l'n1gramme of Action of the World Em
ployrnL"nl Confcrence. 

.'i. In accordancc wilh national practicc. the 
policics. plans and programmes referred lo in 
Paragraphs 3 and 4 of this Rccommendation 
,hould hc drav-·n up and implementcd in con
sultation and 1.:0-operation with the organi\a
tions of cmploycrs and workers amt othcr 
organisations representative of the persons 
coni;crnL"d. particularly thosc in thc rural sec
tor nl\'cred hy the Rural Workers· Organisa
tion, Convcntion and Rccommcndation. 
197.'i. 

6. r.1.:onomil· and linan1.:ial policie,. al both 
the national and inlcrnational leve!,. ,hotild 
rdlcct thc pri,1ri1,· lo hc attachcd lo lhc goal, 
rcfcrrL"d lo in Paragrarhs 3 and 4 of thi, RL"
u1rnrn,·ndation. 

7. The poliL"ies. plan, and progr;1111rnc, re
fcrrL"d lo in l'ar;1graph, 3 and 4 of thi, R..:L"om
m,·mlalion shPuld aim al diminating any di,
niminal ion and <.:n,uring for ;tll ",1rkcr, 
c·q11,tl <1rr,1r11111i1, and lrc·,11111c·n1 in r,·,p,·ct of 

l) 

I. \llm;inna 1>rindpl'r for s�sst•l�;itlningspoli

likl'n 

I. Fr:,miandc av full. produkti, oL"h fritt 
vald sysscl,:111ning som föreskrivs i 19h4 ;ir, 
konvL"ntion och rekommendation om sysscl
siittningspolitik hör betraktas som medlet all 
i praktiken uppni', förverkligandet av r:ittcn 
till arhctc. 

2. Fullt crkiinnandc frtm mcdlcmsstatcrna 
av riittcn till arhete hör knytas till gcnomfii
randct av en ekonomisk och social p,ilitik 
som syflar till all friimja full. produktiv od1 
fritt vald sysselsiittning. 

3. Friim_jande av full. produktiv och fritt 
vald sysselsiittning hör ges priorilet i mcd
lcmsstaternas ekonomiska och sociala politik 
och. d[, sii iir liimpligt. i deras planer för lill
godoseende av hefolkningens grundliiggandc 
behov och hör utgöra en integrerad del av 
denna politik och dessa planer. 

4. Medlemsstaterna hör iigna siirskild upp
miirksamhet [11 de metoder som mest effek
tivt ökar syssclsiittning och produktion och 
utarheta riktlinjer och. om s.'1 iir liimpligt. pro
gram avsedda att underliitta en ökad produk
tion och en riittvis fördelning av nödviindiga 
varor och tjiinsler samt en riittvis inkomslför
dclning i hela landet i syfte att tillgodose he
folkningcns grundläggande hehov i enlighet 
med principdeklaralionen och handlingspro
grammet fr.'111 viirldssyssclsättningskonfcren
,en . 

5. De riktlinjer. planer och program som 
avses i punkterna 3 och 4 i denna rekommen
dation hör utarhetas och genomföras i över
ensstiimmclse med nationell praxis och i sam
n'\d och samarhete med arhetsgivar- och ar
hetstagarorganisationerna och andra organi
sationer som represenlerar herörda personer. 
s;irskilt de pi't landshygden. som omfattas av 
197.'i iirs konvention och rekommendation an
giiende organisationer av arhetande p[, lands
bygden. 

6. Den ekonomiska och finansiella politi
ken hör p{i h,1de nalionell och internationell 
nivii .°1terspegla den stora vikt som hör fästas 
vid de miil som avses i punkterna 3 och 4 i 
denna rekommendation. 

7. De riktlinjer. planer och program -.om 
av•«:s i punkterna 3 och 4 i denna rekommcn
dati,111 hör ,yfta 1ill att avskaffa varje ,lag av 
diskriminering och till alt lillfor,iikra alla ar
hchlaµarc.: lika möjligheter och lika hc·hand • 
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access to employment, condit ions of employ
ment, wages and income . vocational guid
ancc and t raining and carcer development .  

8 .  Membcrs should take measures to com
bat effect ive ly i l legal employment ,  that is em
ployment which does not comply with the 
requirements of national laws, regu lations 
and practice . 

9. Members should take measures to en
ablc the progressive transfer of workers from 
the informal sector, where it exists, to the 
forma! sector to take place.  

1 0 . Members should adopt pol icies and 
take measures which,  while taking account of 
national law and practice, should -

(a) faci l i tate adjustment to structural 
change al the  global , sectoral and enterprise 
levels and the reemployment of workers who 
have !ost their jobs as a resul t  of structura l  
and technological changes;  and 

(b) safeguard the employment or facil i tate 
the reemployment of workers affected in the 
case of sale ,  t ransfer, closure or relocation of 
a company,  establ ishment or equipment. 

1 1 . In accordance with national law and 
practice , the methods of giving effect to em
ployment policies might include negotiat ing 
collective agreements on questions having a 
hearing on employment such as -

(a) the promotion and safeguarding of em
ployment ; 

(b) thc economic and social consequences 
of restructuring and rationalisation of 
branches of economic activity and undertak
ings : 

te) the reorganisation and reduction of 
working t ime;  

(d )  t he protection of  particular groups; and 
(e) information on economic ,  financial and 

employment i ssues. 

1 2 .  Members should , after consultat ion 
with the organisations of employers and 
workers, take effective measures to encour
age multinational enterprises to undertake 
and promote in particular the employment 
policies set forth in t he Tripartite Declaration 
of Principles concerning M ul t inational Enter
prises and Social Pol icy, 1 977, and to en sure 
!hal negative effects of the investments of 

1 0  

l ing vad gäl ler t i l l triide t i l l  anstii l l ning. anställ
ningsvi l lkor, löner och inkomster. arbetsväg
ledning och yrkesutbildn ing samt karrilirut
veckling. 

8 .  Medlemsstaterna bör vidta åtgärder för 
alt effektivt bekämpa olagl ig anstäl lning.  dvs.  
anstäl lning som inte följer kraven i nationella 
lagar, bestämmelser och prax is .  

9.  Medlemsstaterna bör vidta åtgiirder för 
att möjliggöra en gradvis överföring av ar
betstagare från den informella sektorn . där 
den förekommer, t i l l  den formel la sektorn. 

10. Mcdlemsstaterna bör under hänsynsta
gande t i l l  nationell lagstiftning och praxis 
anta handlingsprogram och vidta åtgärder 
som bör 

(a) underlätta anpassning t i l l  strukturella 
förändringar på global , sektors- och företags
nivå samt återanstäl lning av arbetstagare som 
har förlorat sina arbeten t i l l  följd av struktu
rel la och teknologiska förändringar; och 

(bl trygga anstäl lning el ler underliitta .°1ter
anstäl lning av arbetstagare som berörs vid 
försäljning, överlåtelse, nedWggning eller 
omlokal isering av företag, anliiggning eller 
utrustning.  

1 1 .  I enl ighet med nationell lagstiftning och 
praxis kan de metoder som används för att 
genomföra sysselsiittningspoli t iken innefatta 
förhandl i ngar om kol lekt ivavtal i frågor som 
påverkar sysselsättningen t .  ex .  

(a) främjande och !ryggande av sysselsätt
ningen:  

(b) de ekonomiska och sociala följderna på 
grund av omstrukturering och rationalisering 
av olika sektorer inom näringsl ivet och av 
företagen :  

(c )  omorganisation och förkortning a v  ar
betst iden ;  

(d )  skydd för särskilda grupper: och 
(e) information i ekonomiska och finan

siella frågor samt i frågor rörande syssel sätt
nmgen. 

1 2 .  Medlemsstaterna bör efter samråd med 
arbetsgivar- och arbetstagarorganisat ionerna 
vidta effektiva åtgärder för att uppmuntra 
multinationella företag att i synnerhet genom
föra och främja det syssel sättningspolit iska 
handlingsprogram som lades fram i 1 977 års 
trepart iska deklaration om riktl injer rörande 
multinationella företag och arbetsmarknaden 
och siikerstiilla alt negat iva ef

f

ekter för sys-
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mult inat ional l'ntcrrriscs t>n cmrl1,�·rncnt arc 
aniided and that rosi t i \'e dfrct, are cncom
aged. 

1 .1. In view tif in,rea,ing intcnkrcmknce 
\1 ithin thc world cconom�·- l\kmher, ,lllluld. 
in addi tion 10 the measures laken al the na
tional lcvel. st rcngthen international co-orer
ation in order lo en,un: the sucecss of the 
light against 11nernrlorn1en1 . 

I l .  Population Polic)· 

1 4 .  ( I I While en,uring that suflicient em
rloymcnt orrortunities exist. develorment 
and emrloymcnt rolicics might. where ar
rrorriate and in  accordance wi th  nat ional law 
and rractice. include rorulation rolicies and 
rrogrammcs dcsigned lo ensure rromotion of 
fomily wclfare and family rlanning through 
rrogramrm.-s of information and voluntary 
education on porulation issues. 

Cl Memhcrs. particu larly developing 
countries. in col lahoration with hoth national 
and internat ional non-governmental organi
sations might -

(a l  pay particular attention in their popula
tion policies and programmes lo educating 
actual and potential parents on t he !ienefits of 
family planning: 

(hl i n  rural areas.  incn:ase the num!ier of 
health facil ities and community cent res ofTer
ing family planning services and the numher 
of trained personnel lo provide these ,er
vice, :  and 

(cl  i n  urhan areas. pay parti<.:u lar atlention 
10 the urgent need 10 develop appropriate 
in fra,tru<.:tures and impro ve l iving condi
t iom. espe<.:ially in slum area,. 

1 1 1 .  Employment of Youth and Disadrnntaged 
c;roups and Persons 

l .'i. I n  thc context of an overal l employ
ment policy. Memhers should adopt mea
sures 10 respond 10 the needs of a l l  categories 
of per,ons frequently having diflicul t ies in 
tinding la,ting employment. ,u<.:h a, certain 
women. certain young \Vorkers. disa!iled per
son,. older worker,. the long-term unem
ployed and migranl worker-, lawfu l ly  with in  
their  territory. These mea,ure, ,hould !ie 
con,i,tent with the prov i,ion, of internat ion
al lahour Convention, and Recommendation, 

1 1  

,d<itt ningen t i l l  fiil_id av de mul t i nationella 
fiirctagen, investeringar undviks nch atl posi
t i \'a effekter uppmuntras. 

LI. Med tanke p;i det v:ixande inhiirdes 
!ieroendet inom v:irldsekonomin hör med
lems,taterna . utiiver de ii tg:irder som vidtas  
pit nat innel l  nivii. st :irka det  i nternatione l la  
samarhetel i syfte a t l  s:ikersl:i l la  en fram
giingsrik kamp mot ar!ietslösheten .  

I l .  Befolkningspolitik 

14. ( I )  Vid s:ikerst:illandet av ell ti l lriickligt 
antal arhetsti llfiillen kan handlingsprogram
men for utveckling och sysse ls: i t tning. d.", s{, 
:ir liimpligt och i överenssliimmelse med na
t ionell lagstift ning och praxis .  omfalla hefolk
ningspolitiska .°llg:irder o<.:h program avsedda 
alt friim_ja familjens viilförd samt familjepla
nering genom informationsprogram och fri
v i l l ig uthildning i hefolkningsfrt,gor. 

( ::! )  Medlemsstaterna. särskilt utvecklings
Hinderna, kan i samarhete med h.'1de natio
nella och internationella icke-statliga organi
sationer 

(a)  iigna siirskild uppmiirksamhet i sina he
folkningspol itiska rikt l injer och program :°1 1 
all undervisa dagens och morgondagens for
iildrar om fördelarna med familjeplanering: 

(h) pi', landshygden öka antalet h:ilsov[,rds
anliiggningar och rådgivningscentraler som 
erh_juder h_jiilp i famil_jeplaneringsM,gor samt 
m:ingden uthildad personal för denna service :  
och 

(c  I i st:iderna iigna siirski ld uppmärksamhet 
i'it det lriingande hehovet av all utveckla 
liimpliga infrastrukturer och all lcirhiillra lev
nadsförhii l landena. speciellt i s lumomn°,den. 

1 1 1 .  Anställning av ungdomar och grupper 
och personer med handikapp 

l .'i. Inom ramen for en al lmän sysselsiitt
ningspolitik hi,r medlemsstaterna vidta ftt
giirder som svarar mot hehoven hos alla kate
gorier av personer som ofta har svårigheter 
all  finna varaktig sysselsättning. t. ex. vissa 
kvinnor. vissa unga ar!ietstagare. handikap
pade. :ildre arhetstagare . li'mgt idsarhetslösa 
o<.:h migrerande arhetstagare, som lagligen 
vi,ca, inom deras territorium. Dessa {1tgiirder 
.,kall vara i enlighet med hesliimmelserna i 
1 1 .0-konvcntioner o<.:h -rekommendationer 
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rclating lo the  employmenl of thcsc groups 
and with the conditions of employment estab
l i shed under national law and pract icc. 

16. Whi le  taking account of national condi
tions and in accordance with national law and 
practice , the measures referred lo in Para
grarh 1 5  of th is  Recommcndation might in
clude. inter alia 

(a)  general education accessible to all and 
vocational gu idance and training programmes 
to assist these persons to find work and to 
improve t hcir employment opportunit ies and 
their income ; 

(h)  the creation of a tra in ing system l inked 
with both the  cducational system and the 
world of work ; 

(c)  counsel l ing and employment services to 
assist individuals lo enter the  labour market 
and to he lp them to find employment which 
corresponds lo t heir skills and aptitudes; 

d)  prograrnmes which create gainful em
ployment in  specific regions.  areas or sec
tors: 

(c )  programmcs of adjustment to structural 
change ; 

(f) measurcs of continuing training and re-
training: 

(g) measures of vocat ional rehabil itat ion ; 

(h )  assistance for voluntary mobi l i ty; and 
( i )  prograrnrnes for the promot ion of 

self-employment and workers' co-operatives. 
17. ( I )  Other special measures should be 

taken for young people .  In  particular 
(a) public and private institutions and un

dertakings should be encouraged to engage 
and to train young people by means appropri
ate to national conditions and practice : 

(b) a l though priori ty should be given to 
integrat ing young persons into regular em
ployment ,  special programmes might be set 
up with a view to employing young people on 
a voluntary basis for the execution of com
munity projects, in part icular local projects 
having a social charactcr, hearing in mind thc 
provisions of the Special Youth Schemes 
Recommendation . 1 970: 

(c) special programmcs should be set ur in 
which tra in ing and work al ternate so as lo 
assist young people in finding their first joh : 

I d )  tra in ing opportunit ies should he adapt-
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angf1emle anstiillning a v  dessa grupper och i 
enlighet med de anstä l ln ingsvil lkor som fast
stiillts genom nat ionel l  lagstiftning och 
praxis .  

16 .  Med beaktande av nationel la förhål lan
den och i överensstämmelse med nationell 
lagstiftning och praxis  kan de åtgiirder som 
avses i punkt 1 5  i denna rekommendation 
bl. a. omfatta 

t a )  allmän uthildning ti l lgänglig för alla och 
arbetsviiglednings- och yrkesuthi ldningspro
gram for att hjälpa dessa personer att finna 
arbete och för alt förhättra deras sysselsätt 
ningsmöjl igheter samt deras inkomster; 

(b) skapande av ett system för yrkesut
hildning som bf1de knyts t i l l  skolsystemet och 
arbetslivet ; 

(c )  arbetsväglednings- och platsförmed
lingstjänster för att bistå de enskilda indivi
derna att komma in på arbetsmarknaden och 
för att hjälpa dem att finna ett arbete som 
motsvarar deras färdigheter och lämplighet ; 

(d) program som skapar inkomstbringande 
sysselsättning inom v issa regioner. områden 
eller sektorer: 

te) program för anpassning till strukturella 
förändringar; 

(f) åtgärder för återkommande utbildning 
och omskolning: 

(g) åtgärder för yrkesinriktad rehabil ite
ring: 

( h )  stöd till frivi l l ig rörlighet ; samt 
(i) program för främjande av egen verksam

het och arbetstagarkooperati v .  
1 7 .  ( I l  Andra särskilda åtgärder bör vidtas 

för ungdomar. I synnerhet 
(a) bör offentliga och privata institut ioner 

och företag uppmuntras att anstii l la och ut
bi lda ungdomar på sätt som är förenl igt med 
nationella förhf,llanden och nationell praxis :  

(hl  kan.  även om prioritet bör ges t i l l  i nte
grering av ungdomar i reguljärt arbete .  spe
ciella program införas i syfte att syssclsiitta 
ungdomar på frivil l ig hasis för att utföra sam
hällsprojekt. siirskilt lokala projekt av socia l  
karaktär. med heaktande av hestimmelsema 
i 1970 ;1rs rekommendation om siirsk i lda  pro
gram för ungdom: 

(c) hör s;irskilda program infiiras .  d iir ut 
hildning ()Ch arbete varvas.  for al t  hji i lp;1 l l ll!!· 
domar att tinna sitt första arbete :  

I d )  hiir 1 1 t hi ldni 11g,mii,i l i!!hctcr , 1 11ra,,; 1, t i l l  
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ed to technical and economic development 
and the quality of training should be im
proved; 

( c l  measures should be taken to ease the 
transition from school to work and to pro
mote opportunit ies for employment on com
pletion of training; 

(0 research on employment prospects 
should be promoted as a basis for a rational 
vocational t ra ining policy;  and 

(g) the safety and health of young workers 
should be protected. 

(2) The measures referred to in subpara
graph ( I )  of this Paragraph should be careful
ly monitored to ensure that they result i n  
beneficial effects on  young people 's  employ
ment . 

3) These measures should be consistent 
with the provisions of international lahour 
Conventions and Recommendations relating 
to the employment of young persons and with 
the conditions of employment established un
der national law and practice . 

1 8 .  Incentives appropriate to national con
ditions and practice might be provided in or
der to faci l itate the implementation of the 
measures referred to in Paragraphs 1 5  to 1 7  of 
this Recommendation. 

1 9 .  In accordance with national law and 
practice , ful l  and timely consultations should 
be held on the formulat ion, application and 
monitoring of the measures and programmes 
referred to in Paragraphs 15 to 18 of th is  
Recommendation between the competent 
authorities and the organisations of employ
ers and workers and other organisations con
cerned. 

IV. Technology Policies 

�O. One of the major elements of nat ional 
development policy should be to facilitate the 
dcvclopment of technology as a means of 
incrcasing productive potential and achieving 
thc major devclopment objectives of creation 
ol' cmploymcnt opportunities and the satis
fact ion of hasic necds .  Tcchnology policies 
,;lwuld . tak ing into account the stage of eco-
1HH11i,· dl'\'e lopment . contribute to the im
J'l"l" ml'n t  of ,nirking cond it ions and reduc
t i , , 1 1  ,,r ,, <lrk ing t ime . and include measures to 
111\'\ ,·n t  l,1" ,1 1 · _j,1h,. 

den tekniska och ekonomiska utveckl ingen 
och uthildningens kvalitet fiirhfitlras :  

(el  bör åtgärder vidtas för a t t  underhHta 
överg{mgen från skola till arbetsliv och för att 
främja möjligheterna ti l l  sysselsättning vid 
avslutad utbildning: 

(f) bör forskning beträffande syssclsätt
ningsmöjligheterna i framtiden främjas som 
grundval för en rationell yrkesutbi ldningspo
l i t ik :  och 

(gl unga arbetstagares säkerhet och hälsa 
bör skyddas. 

Cl De åtgärder som avses under ( I l  i denna 
punkt hör omsorgsfullt övervakas för att sä
kerställa att de medför gynnsamma effekter 
för ungdomars sysselsättning. 

(3l Dessa åtgärder skall vara förenliga med 
hestämmelserna i I LO-konventioner och -re
kommendationer angående ungdomars sys
selsättning och med de anstäl lningsvi l lkor 
som faststäl lts i nationell lagstiftning och 
praxis. 

18. Stimulanser anpassade til l nationella 
förhållanden och praxis kan ges för att under
lätta genomförandet av de iitgiirder som 
avses i punkterna 1 5 - 1 7  i denna rekommen
dation. 

19. I enlighet med nationell lagstiftn ing och 
praxis skall ful l t  samråd hållas vid lämplig 
tidpunkt mellan berörda myndigheter och ar
betsgivar- och arhetstagarorganisationer 
samt andra berörda organisationer angående 
utformning, t i l lämpning och övervakning av 
de åtgärder och program som avses i punk
terna 1 5 - 1 8  i denna rekommendation . 

IV, Teknologiska handlingsprogram 

20. Ett av de vikt igare inslagen i den na
tionella utvecklingspolitiken bör vara att un
derlätta den teknologiska utveckl ingen såsom 
ett medel att öka produktionen och uppnf1 de 
primiira utvccklingsmttlen att skapa arbets
ti llfällen och ti l lgodose de grundliiggande he
hoven. De teknologiska handlingsprogram
men hör med beaktande av det ekonomiska 
utvecklingsstadict bidra ti l l en förhiit tring av 
arbetsförhii l landena och t i l l  en förkort ning av 
arbetst iden samt innefatta [1tgiirdcr for att 
motverka en minskning av antalet arhchti l l 
föllen . 
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2 1 .  Memhers should 
(al encourage research on the selection . 

adoption and development of new technol
ogies and on their effects on the volume and 
structun: of employment . conditions of em
ploymcnt .  training. joh content and ski l l  rc
quirement s :  and 

(b )  encourage research on thc technologies 
most appropriate to the specific conditions of 
countries. by ensuring the involvement of in
dependent research inst i t utes. 

22.  Mcmhers should endeavour to ensure 
by appropriate measures 

(a) that the education and training systems.  
induding schemes for ret raining. offer work
ers sufficient opportun i ties for adjust ing to 
altcred employment requi rements result ing 
from technologicai change : 

(b)  that particti lar attention is given lo the 
best possible usc of exist ing and fut•Jre ski l l s :  
and 

(c )  that negati ve effects of technological 
changes on employment. working and l iving 
condit ions and on occupational safety and 
health are c! iminated to the extcnt possihle. 
in parl icular through t he incorporation of er
gonomic . safety and health considerations al 
the design stage of new technologies. 

23 . Memhers should , through all methods 
suited to national condit ions and practice. 
promote the use of appropriate new technol
ogies and assurc or improve l iaison and con
sultat ion between the d ifferent  units and or
ganisations concerned with these questions 
and the representat ive  organisations of em
ployers and workers. 

24. The organisations of employers and 
workers conccrned and undertakings should 
be encouraged to assist in the disseminat ion 
of general information on technological 
choices. in the promotion of technological 
l inkages between large-scale and small-scale 
undertak ings and in t he setting up  of relevant 
training programmes. 

2� .  In acconlance with nat ional pract ice.  
Members should encourage employers· and 
workcrs · organisations lo en ter into collec
tive agreemcnts al national . sectoral or un
dcrt aking levcls on thc  social  conscquences 
llf thL· introduct ion of new tcchnologies .  

�6.  Mcmhcrs shou ld .  as far as possihlc and 
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2 1 .  Medlemsstaterna bör 
(a) friimja forskn ing angående va l .  anta

gande och utveckling av  nya teknologier samt 
angf1ende effekterna för syssclsii t tn ingsvoly
men och sysselsiittningsstrukturen .  ,111sli1l l
ningsförh{il landcn . utbi ldning. arbets innchii l l  
samt kra v p[t yrkeskunskaper: och 

(b )  främja forskning angående de teknolo
gier som häst lämpar sig med hiinsyn till liin
dernas särskilda förh:11 landen genom att sii
kerstii l la  medverkan fr[1 11 oberoende forsk
ningsinstitut . 

22.  Medlemsstaterna bör genom liimpl iga 
åtgärder söka säkerstii l la att 

(a) uthildningssystemen.  diiri inbegripet 
omskoln ingsprogrammen. erhjuder arbetsta
garna t i l lräckliga möj l igheter att anpassa sig 
ti l l  ändrade anstiil ln ingskrav til l följd av de 
teknologiska förändringarna : 

(b )  särskild vikt Higgs vid att pfi hiista möj
liga säll utnyttja hefint l iga och framtida yr
keskunskaper: och 

(_c) de negativa effekterna för sysselsätt
ningen .  arbets- och levnadsförhiUlanden samt 
för arbetarskyddet t i l l  följd av de teknolo
giska föriindringarna u ndanröjs sft lftngt som 
möj l igt . i synnerhet genom att siirski ld hiin
syn tas till ergonomi.  säkerhet och hiil sa re
dan vid utformningen av nya teknologier. 

23 .  Medlemsstaterna hör genom a l la me
toder som liimpar sig med hiinsyn t i l l  natio
nella förhål landen och praxis främja utnytt
jandet av  liimpliga nya teknologier och siiker
stii l la el ler förbiittra kontakterna och samrii
det mellan de olika organ och organisat ioner 
som herörs av dessa fr:°1gor och de represen
tativa arhetsgivar- och arhetstagarorganisa
tionerna. 

24. Berörda arbetsgivar- och arhetstai:aror
ganisationer och företag hör uppmuntras att  
hjälpa t i l l  att sprida a l lmän informat ion om 
val av teknologi och att främja teknologiskt 
samarhcte mellan stora och smi'1 företag samt 
all delta vid utformn ingen av relevanta ut
hi ldningsprogram. 

25 .  Medlemsstaterna bör i enl ighet med na
tionell praxis uppmuntra arhetsgivar- och ar
hctstagarorganisationerna att s luta kol lekt iv
avt.il p:1 nationell . bransch- el ler förctagsnivf1 
om de sociala följderna i samhanu med infö
randet av nya teknologier. 

26. Mcd lcms,tatcrna hör sii l:111gt som mö.i -
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in accordarn.:e with national law and practice, 
encourage undertakings, when introducing 
into thcir operations technological changes 
which are l iable to havc major effccts upon 
workcrs in thc undcrtaking 

(a )  lo associate wurkcrs and/or thcir repre
scntatives in the planning, introduction and 
usc of ncw technologies, that is to inform 
them of the opportunities offered by and the 
effects of such new tcchnologies and to con
sult !hem in advance with a view lo arriving 
al agreemcnts; 

(b) 10 promote a heller organisation of 
working l ime and a better d istribution of em
ployment ; 

( c )  lo prevent and mitigate to the greatest 
exlent practicable any adverse effects of the 
technological changes on workers ; and 

(d) to promole inveslments in lechnology 
!hat would encouragc, d irectly or indirectly, 
thc creation of employmcnt and contribute to 
a progressive incrcase in production and t he 
satisfaction of the basic nceds of the popula
tion. 

V. Informal Sector 

27. ( I ) National employment policy should 
recognise the importancc as a provider of 
jobs of the informal scctor, that is cconomic 
activit ies which are carried on outside t he 
institut ionalised economic structures. 

C) Employment promotion programmes 
should be claborated and implemented to en
couragc family work and independent work 
in ind ividual workshops. both in urban and 
rural areas. 

28. Members should take measures to pro
molc complcmentary relat ionships between 
the forma! and informal sectors and to pro
vidc greater access of undertakings in the 
informal scctor lo resources. product mar
kets. credi t .  infrastructure, training facil it ies, 
technical expertisc and improved lechnol
ogies. 

29. ( I )  While taking measures 10 increase 
ernploymenl opportunities and improve con
ditions of work in the informal sector, Mem.: 

bcrs sho11ld seek lo faciliate its progressive 
intq::ration into the national economy. 
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ligt och i enlighet med nationell lagst iftning 
och praxis uppmuntra företag dit de h[il ler pit 
att införa teknologiska föriinuringar i sin 
verksamhet, vi lka väsentligt pi1verkar arbets
tagarna i företaget. att 

(ai ta med arbetstagare och/eller deras re
presentanter vill planeringen, införandet och 
utnyttjandet av nya teknologier. uvs .  infor
mera dem om de möj ligheter som sådana nya 
teknologier kan erbjuda och om effekterna av 
sådana nya teknologier samt rådfråga dem i 
förväg i syfte att nå överenskommelser; 

(b) främja en bättre organisering av arbets
tiden och en bättre arbetsfördelning; 

t c) i största möjl iga utsträckning förhindra 
och mildra de negativa ef

f

ekterna för arbets
tagarna t i l l  följd av teknologiska förändring
ar; samt 

(d) stimulera investeringar i teknologi, som 
uirekt eller indirekt uppmuntrar skapanuet av 
sysselsättning och bidrar t i l l  en gradvis ök
ning av produktionen och t i l l  t i l lgodoseendet 
av befolkningens grundläggande behov . 

V. Den informella sektorn 

27 ( I ) Den nationella syssclsättningspol it i
ken bör erkänna den betydelse som den infor
mella sektorn, dvs. ekonomisk verksamhet 
som bedrivs utanför de institutionaliserade 
ekonomiska strukturerna, har, då det gäl ler 
att t i l l handahålla arbetst i l l fällen. 

(2) Sysselsättningsfrämjande program bör 
utarbetas och genomföras för att uppmuntra 
familjearbete och självständigt arbete i egna 
verkstäder såväl i städerna som på landsbyg
den. 

28. Medlemsstaterna bör vidta åtgärder för 
att främja ett kompletterande förhållande 
mellan den formella och informella sektorn 
samt ge företagen i den informella sektorn 
biittre t i l lgång t i l l  resurser, varumarknader. 
krediter, infrastruktur, uthildningsmö_j l ig
heter. teknisk expert i s  samt förbättrade tek
nologier. 

29. ( I )  Medlemsstaterna bör. di'1 Je vidtar 
åtglirder för att öka syssel sättningsmöjl ighe
terna och förbiitlra arbetsfiirh.'dlanuena i den 
informel la sektorn. söka underlätta dess 
gradvisa integrering i den natione l la ekono
min. 
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C )  Members should take into account that 
integration of the informal sector into the for
mal sector may reduce i ts abi l i ty lo absorb 
lahour and gencratc income . Neverthelcss. 
thcy should seek progressively to extend 
measurcs of regulat ion to the informal sector. 

VI. Small Undertakings 

30. National employment policy shou ld 
lake account of the i mportance of small un
dertakings as providers of jobs. and recog
nise the contrihution of local employment 
creation initiat ives to the fight against unem
ployment and to economic growth .  These un
dertakings. which can take d iverse forms. 
such as small tradit ional undertakings. 
eo-operatives and associations. offer cmploy
ment opportunit ies. especial ly for workers 
who have part icular d ifficult ies .  

3 1 .  After consultation and i n  co-operat ion 
with employers' and workers' organisations. 
Members should take the necessary mea
sures to promote complementary relation
ships hetween the undcrtakings refcrred to in 
Paragraph 30 of th is  Recommendation and 
other undertakings. to improve working con
dit ions in these undertak ings . and to improve 
their access to product  markets .  credi t .  tech
nical expertise and advanced technology . 

VII .  Regional Development Policies 

32 .  In accordance with national law and 
practicc . Memhers should recognise the im
portance of balanced regional development 
as a means of mitigating the social and em
ployment problems created by the unequal 
d istribution of natura( resources and the inad
equate mobil i ty of the means of production. 
and of correcting the uneven spread of 
growth and employment hetween regions and 
areas within a country .  

3 3 .  Measures should h e  taken. after con
sultation and in en-operation with thc rcpre
!->entat ives of the populations concerncd and 
in part inilar with the organi sations of em
ployns and workers. with a view lo promot
ing employment in underdevcloped or hack
ward area, .  decl in ing industrial  and agrinil
tural area, .  frnnt ier  zones and . in genera l .  

I n  

( 2 )  Med lemsstaterna bör beakta att  en inte
grering av den informella sektorn i den for
mella sektorn kan minska den in formella sek
torns möjl igheter att ahsorhera arbetskraft 
och generera inkomster. De hör l i kväl grad
vis söka utstriicka regleringsiitgiirderna t i ll 
den in formella sektorn . 

VI. Små företag 

30. Den nationella sysselsiit tningspol i t iken 
bör ta hiinsyn t i l l  den hetydelse som smii 
företag har då det giil ler att t i l lhandah{1l la ar
betstil lfallen och erkänna viirdet av de lokala 
initiativen för skapande av sysselsiittning i 
kampen mot arbetslösheten och för den 
ekonomiska t i l lväxten . Dessa företag. som 
kan ha olika former. t .  ex. små tradit ionella 
företag. kooperativ och föreningar. erbjuder 
arhetstil lfäl len. i synnerhet för arbetstagare 
som har särskilda svårigheter. 

3 1 .  Efter samråd och i samarhete med ar
betsgivar- och arbetstagarorganisationerna 
bör medlemsstaterna vidta nödv iind iga i1t
giirder for att främja ett kompletterande för
hål lande mellan de företag som avses i punkt 
30 i denna rekommendation och andra före
tag i syfte att förhiittra arbet sförhällandena i 
dessa företag och underHitta deras t i l l triide 
t i l l  varumarknader samt förbättra deras t i l l 
gång ti l l  krediter. teknisk expert i s  och avan
cerad teknologi . 

VII. Regional uh·ecklingspolitik 

32.  I enl ighet med nationell lagstiftn ing och 
praxis hör medlemsstaterna erkiinna betydel
sen av en balanserad regional ut veckling som 
ett medel att minska de sociala problem och 
sysselsiit tningsproblem som uppkommit t i l l  
följd av den ojämna fördelningen av naturt i l l 
g[ingar och produktionsmedlcns bristande 
rörlighet och riitta t i l l  ski l lnaderna i fr{1ga om 
t i l lviixt och sysselsiittning mellan ol ika re
gioner och omr{1den inom samma land . 

33 .  Åtgiirder hör vidtas efter samr{id och i 
samarhete med de berörda befolkningarnas 
foretriidare och i synnerhet med arhehgivar
och arhetstagarorganisalillllerna för att 
friim_ia syssel ,iittningen i out vecklade el ler ef
tersatta omri1den. i induqri- och jordhruk,
omr.°1den som iir pii t i l lhakagang. i griin,omra
den ,amt i allmiinhet i de delar a \· land.:t ,lHll 
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part s of the cuuntry which have not benefitt:d 
satisfactorily from national development.  

34 .  Taking account uf national conditions 
and of each Membcr's plans and pro
grammes ,  thc measun:s referred to in Para
graph 33 of this Recommendation might in
clude . intcr alia 

(a l  creating and dcvcloping growth poles 
:111d growth ccntres with good prospects for 
generating employment : 

(h)  developing and intt:nsifying regional po
tential taking into account the human and 
natura! n:sources of each region and the need 
for coherent and balanccd regional develop
ment : 

(c) expanding the number and size of me
dium-sized and small towns in order to coun
tcrbalance the growth of !arge cities : 

(d l  improving the availability and distribu
tion of and acct:ss to essential services re
quired for meeting basic needs :  

(e l  encouraging the voluntary mobility of 
Wllrkers within each rt:gion and between dif
ferent rt:gions of the country by appropriate 
social welfare measures, while making an ef
fort to promote satisfactory living and work
ing conditions in their areas of origin ; 

( 11 investing in improvements to the region
al infrastructures. services and administra
tivt: structures, including the allocation of the 
necessary staff and the provision of training 
and retraining opportunities: and 

(g l  promoting the participation of the com
munity in the definition and implementation 
of regional development measures 

VIII . Public lnnstment and Special Public 
Works Programmes 

35. Mt:mbers might implement economical
ly and socially viable public investment and 
special public works programmes,  particular
ly with a view to creating and maintaining 
employment and raising incomes , reducing 
poverty and betler meeting basic needs in 
areas of widespread unemployment and un
deremployment. Such programmes should , 
where possible and appropriate 

(al pay special atlention to the creation of 
employment opportunities for disadvantaged 
groups: 
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inte på ett tillfredsstiillande siitt dragit fördel 
av den nationella utvecklingen. 

34. Med hänsyn till nat ionella förhii l landen 
och till varjt: medlemsstats planer och pro
gram kan de åtgärder som avses i punkt 33 i 
denna rekommendation bl. a. omfatla 

(al upprätlande och utveckling av t illviixt
poler och tillväxtcentra med goda möjligheter 
att skapa sysselsättning : 

(bl utveckling och stärkande av de regio
nala möjligheterna, varvid hänsyn skall tas 
till de mänskliga resurserna och naturtillgång
arna i varje region och till behovet av en 
sammanhängande och balanst:rad regional ut
veckling: 

(c) ökning av antalet medelstora och små 
städer och storleken på dessa i syfte att mot
verka storstädernas tillväxt: 

(dl förbättrad t illgång till och fördelning av 
nödvändiga tjänster för tillgodoseende av de 
grundläggande behoven: 

(el uppmuntran med lämpliga sociala åt
gärder av arbetstagarnas frivilliga rörlighet 
inom varje region och mellan olika regioner 
inom landet medan ansträngningar görs för 
att främja tillfredsställande levnads- och ar
betsförhållanden i deras ursprungsområden; 

(fl investeringar för att förbättra regionala 
infrastrukturer, service samt administrativa 
strukturer. däri inbegripet tilldelning av nöd
vändig personal och t illhandahållande av ut
bildnings- och omskolningsmöjligheter: samt 

(gl friimjande av samhällets medverkan v id 
utformning och genomförande av åtgärder för 
regional utveckling. 

Vill. Offentliga imesteringsprogram samt 
särskilda program för offentliga arbeten 

35 .  Medlemsstaterna kan genomföra of
ft:ntliga investeringsprogram och särskilda 
program för offentliga arbeten. som är sunda 
från ekonomisk och social synpunkt. i syn
nerhet för att skapa och upprätthålla syssel
sättning och öka inkomster. minska fattig
dom och bättre t i l lgodose de grundläggande 
behoven i områden med utbredd arbetslöshet 
och undersysselsättning. Sådana program 
bör. då si\ är möjligt och lämpligt : 

(al ägna särskild uppmärksamhet åt att 
skapa sysselsättningsmöjligheter för efter
satta grupper: 
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(b) include rural and urban infrastructure 
projects as wcll as thc construction of facili
ties for basic-nccds satisfaction in rural, ur
ban and suhurban areas ,  and increascd pro
ductive invcstmcnts in scctors such as energy 
and tclccommunications; 

(c) contrihute to raising the standard of 
social services in ficlds such as education and 
health; 

(d) be designed and implcmented within 
the framework of developmcnt plans where 
they exist and in consultation with the organi
sations of employers and workers conccrned ; 

le) idcntify the persons whom the pro
grammes are to benefit, determine the avail
able manpower and definc the criteria for 
project selection ; 

( f )  cnsure that workers are recruited on a 
voluntary basis; 

(g) ensurc that manpower is not diverted 
from other productive activities; 

(h) providc conditions of employment con
sistcnt with national law and practice, and in 
particular with legal provisions governing ac
cess to employment, hours of work, remu
neration, holidays with pay, occupational 
safety and health and compensation for em
ployment injuries; and 

(i) facilitatc the vocational training of 
workers engaged in such programmes as well 
as the retraining of thosc who, because of 
structural changes in production and employ
ment, havc to change their jobs . 

IX. International Economic Co-operation and 
Employment 

36. Members should promote the expan
sion of international trade in order to help 
one another to attain employment growth. To 
this end , they should co-operate in interna
tional bodies which are engaged in facilitating 
sustainable and mutually beneficial increases 
in international trade, technical assistance 
and investment. 

37. Bearing in mind their responsibilities in 
relation to other competent international bo
dies Members should , with a view to ensur
ing the effectiveness of employment policies, 
adopt the following objectives 

(al to promote the growth of production 
and world trade in conditions of economic 
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!b) omfatta såväl infrastrukturprojekt på 
landsbygden och i städerna som byggandet 
av anordningar för att tillfredsställa basbeho
ven på landsbygden, i städerna och i förorts
områden samt ökade produktiva investering
ar inom t. ex. energisektorn och telekommu
nikationssektorn; 

(c) bidra till att höja standarden på de so
ciala tjänsterna inom utbildnings- och hälso
vånlsområdet ; 

(d) utformas och genomföras inom ramen 
för utvecklingsplanerna, där sådana förekom
mer, och i samråd med berörda arbetsgivar
och arbetstagarorganisationer ; 

(e )  ange de personer som programmen är 
avsedda för, fastställa den tillgängliga ar
betskraften och bestämma kriterierna för val 
av projekt ; 

(f) säkerställa att arbetstagare rekryteras 
på frivillig väg; 

(g) säkerställa att arbetskraft inte tas från 
annan produktiv verksamhet ; 

(h) erbjuda anställningsvillkor förenliga 
med nationell lagstiftning och praxis , och i 
synnerhet med de lagbestämmelser som reg
lerar tillträde till anställning, arbetstid , löner, 
betald semester, arbetarskydd och ersättning 
vid yrkesskada; samt 

(i) underlätta yrkesutbildning av arbetsta
gare som omfattas av sådana program samt 
omskolning av dem som måste byta arbete på 
grund av strukturella förändringar i produk
tionen och sysselsättningen. 

IX. Internationellt ekonomiskt samarbete och 
sysselsättning 

36. Medlemsstaterna bör främja en ökning 
av den internationella handeln för att hjälpa 
varandra att uppnå sysselsättningstillväxt .  
För detta ändamål bör de  samarbeta i interna
tionella organ som verkar för att underlätta 
en varaktig och ömsesidigt fördelaktig ökning 
av internationell handel , tekniskt bistånd 
samt investeringar. 

37. I syfte att säkerställa en effektiv syssel
sättningspolitik bör medlemsstaterna, med 
beaktande av sina skyldigheter inom andra 
internationella organ, uppställa följande mål: 

(a) främja produktionstillväxt och en ök
ning av världshandeln u nder ekonomiskt sta-
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stahi l i t y  and growing cmployment.  within thc 
contcxt of intcrnational co-opcration for dc
vclopment and on the hasis  of equality of 
rights  and mutual advanlage : 

(h )  to recognise that the interdependence 
hctwccn States, result ing from thc incrcasing 
integration of the world economy . should 
help lo create a c l imate in which States can, 
whcrever appropriate, define joint plllicies 
dcsigned lo promote a fair distribution of the 
social costs and benefits of structural adjust
menl as well as  a fain:r international distribu
tion of income and wcalth .  in such a way as 
to enable devcloping countrics to  absorb the 
incrcase in thcir lahour force ,  and the devel
uped niuntries to raise their leve Is  of employ
ment and reduce thc adjuslment cost for the 
workers concerncd ; 

(c )  to co-ord inate national policies con
cerning trade and structural c hange and ad
justment so as to make possible a greater 
participation of devcloping countries in world 
industrial prnduction within an open and fair 
world trading system. to stabilise commodity 
prices at remunerative levels which are ac
ceptahlc lo both producers and consumers, 
and to encourage investment in the produc
tion and processing of commodities in devel
oping countries ;  

( d l  1 0  encourage t h e  peaceful resolution of 
d isputes among nations and negotiated arms 
reduction agreements which will achieve se
curity for all nations, as well as the progres
sive transfer of expemliture on armaments 
and the reconversion of the armaments in
dustry lo the production of essential goods 
and services. especial ly those which satisfy 
the basic necds of the population and the 
needs of developing countries ;  

( c l  t o  seek agreement on concerted action 
at the international leve! with a view to im
proving the international economic system. 
especially in t he financial sphere. so as to 
promote employment in developed as well  as 
developing countries ;  

( 0  t o  increase mutual economic and techni
cal co-operation, especially between coun
tries at different levets of economic develop
ment and with different social and economic 
systems, through exchange of experience and 
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hila förhållanden och ökande syssel�iittning 
inom ramen for internationel l t  utvccklings
samarhete och pii grundval av likställdhet 
och ömsesidig fördel :  

(b) erkänna att det ömsesidiga beroendet 
mellan stater t i l l  följd av den ökande integra
tionen i världsekonomin bör bidra t i l l  att 
skapa ett klimat i vi I :.;et stater, där s[1 iir l iimp
ligt, kan faststii l la en gemen�am pol i t ik som 
syftar t i l l  att främja en rät tvis fördelning av 
de sociala kostnaderna och fördelarna i sam
band med strukturell anpassning samt en  
mera rättvis internationell fördelning av in 
komster och  väl stånd pä  s::'idant sätt som gör 
det möjl igt för utvecklingsländerna att absor
hera ökningen av deras arbetskraft och för de 
utvecklade länderna att öka sysselsättnings
nivån och minska anpassningskostnaderna 
for berörda arbetstagare ; 

( c )  samordna den nationella pol it iken i 
frf1ga om handel samt strukturomvandling 
och strukturanpassning för att göra det möj
ligt för utveckl ingsländerna att i större ut
sträckning delta i världens produktion av in
dustrivaror i ett öppet och rättvist världshan
delssystem, stabilisera råvarupriserna på lön
samma nivåer, som är godtagbara för såväl 
producenter som konsumenter, samt upp
muntra investeringar i produktion od1 bear
betning av råvaror i utvecklingsliinderna ; 

(d )  uppmuntra en fredlig lösning av tvister 
mellan nationer och förhandl ingar om över
enskommelser rörande vapenhegränsning, 
vi lket kommer att bidra t i l l  säkerhet för al la 
nationer. samt en gradvis överföring av 
rustningsutgifterna och omställning av rust
ningsindustrin mot produktion av nödvändiga 
varor och tjänster. särskilt sådana som syftar 
t i l l  att t i l lgodose befolkningens grundläg
gande behov och behoven i utvecklingslän
derna: 

t e )  söka uppnå överenskommelse om ge
mensamt handlande på internationell nivå i 
syfte att förbättra det internationella ekono
miska systemet, sarskilt på det finansiel la 
omrädet, för att på så sätt främja sysselsätt
ningen i såväl utvecklade länder som i ut
vecklingsländer: 

(0 öka det ömsesidiga ekonomiska och tek
niska samarbetet, särskilt mellan länder som 
befinner sig på olika n ivåer av ekonomisk 
utveckling och med ol ika sociala och ekono
miska system. genom utbyte av erfarenheter 



Skr. 1984/85: 201 

the dcvelopment of complemcntary capaci
ties, particularly in the ficlds of employment 
and human resources and the choicc, devel
opment and transfer of tec hnology in accor
dance with mutual ly accepted law and prac
ticc conccrning private property rights; 

(g) to creatc conditions for sustained, non
intlationary growth of the world economy, 
and for the establishment of an improved in
ternational monetary system which would 
lead to thc cstablishment of the new interna
tional economic order; and 

(h) to ensure greater stability in exchange 
rates,  a reduction of the debt burden of devel
oping countries, the provision of long-term, 
low-cost financial assistance to developing 
countries and thc adoption of adjustment 
policies which promote employment and the 
satisfaction of basic needs. 

38. Members should 
(al promote the transfer of technologies 

with a view to enabling developing countries 
to adopt . on fair and reasonable eommercial 
terms, those which are most appropriate for 
the promotion of employment and the satis
faction of basic needs ; and 

(b l  take appropriate measures for the cre
ation and maintenance of employment and 
for the provision of training and retraining 
opportunities. Such measures might include 
the establishment of national, regional or in
ternational readjustment funds for the pur
pose of assisting in the positive adjustment of 
industries and workers affected by changes in 
the world economy. 

X. International Migration and Employment 

39. Members, taking account of interna
tional lahour Conventions and Recommenda
tions on migrant workers, should, where in� 
ternational migration takes place, adopt poli
cies designed 

(a) to create more employment opportuni
ties and better conditions of work in coun
tries of emigration so as to reduce the need to 
migrate to find employment; and 

(b) to ensure that international migration 
takes place under conditions designed to pro
mote full , productive and freely chosen em
ployment. 

40. Members which habitually or repeated
ly admit significant numbers of foreign work-

20 

och utveckling av kompletterande kapacitet. 
i synnerhet inom områdena sysselsättning 
och mänskliga resurser, samt i fråga om val .  
utveckling och överföring av  teknologi i en
lighet med ömsesidigt godtagna lagar och 
praxis rörande den privata äganderätten ; 

(g) skapa förutsättningar för en varaktig, 
icke-inflationsdrivande tillväxt i världseko
nomin samt för upprättandet av ett förbättrat 
internationellt monetärt system som skulle 
leda till införandet av den nya ekonomiska 
världsordningen; samt 

(hl  säkerställa en större stabilitet i fråga om 
växelkurser, en minskning av utvecklingslän
dernas skuldbörda, långsiktigt finansiellt bi
stånd till utvecklingsländerna på fördelaktiga 
villkor samt antagandet av en anpassningspo
litik som främjar sysselsättningen och tillgo
doseendet av de grundläggande behoven. 

38. Medlemsstaterna bör 
(a) främja teknologiöverföring för att göra 

det möjligt för utvecklingsländer att på 
rättvisa och rimliga kommersiella villkor anta 
den teknologi som är mest lämplig för främ
jande av sysselsättning och för tillgodo
seende av de grundläggande behoven; samt 

(b) vidta lämpliga åtgärder för att skapa 
och upprätthålla sysselsättning och tillhanda
hålla möjligheter till utbildning och omskol
ning. Sådana åtgärder kan innefatta upprät
tandet av nationella, regionala eller interna
tionella anpassningsfonder i syfte att med
verka till en positiv anpassning av närings
grenar och arbetstagare som påverkas av för
ändringar i världsekonomin. 

X. Internationell Migration och Sysselsättning 

39. Medlemsstater, där internationell mi
gration förekommer,  bör med beaktande av 
!LO-konventioner och - rekommendationer 
om migrerande arbetstagare, anta handlings
program som syftar till att 

(a) skapa fler arbetstillfällen och bättre ar
betsvillkor i utvandringsländer i syfte att 
minska behovet att migrera för all finna ar
bete ; och 

(b) säkerställa att internationell migration 
äger rum under förhållanden som syftar till 
att främja full , produktiv och fritt vald syssel
sättning. 

40. Medlemsstater som ständigt eller vid 
upprepade tillfällen tar emot ett betydande 
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ers  11·ith a vic\\ to emrloynwnt sho11ld. " hen 
such worker s  come from lkl'e loring co11n
tric,. cndeavour to c1H1reratc 11111rc ful l 1  i n  
lhe develorment of such c11untrics. h1· arrw
rriatc in ll'nsi tied carital movemenh. the e , 
ransion of tradc. tht· transfer o f  l t·chnica l  
krw11 ledge and assi stam:e in the vocational 
training. of  lo,:al workers. in order to es\abl ish 
an ctTcctive altern;11ivc to migrat ion for ern
rlo\'menl and to assist the niuntrie, in que,
tion in irnrnl\'ing their econornic and cmrloy
ment situati1111. 

4 1. l\1emhers which h,1\-iitual l\' or n:reated
ly cxreriencc signifii.:ant 11utll1111·s of thcir na
tional, for the rurr11,e of emrlovrnent abroad 
sh11uld. rnll'idcd that ,uch mea,ures arc rwl 
inconsi,tent 11 ith thc right of evcryonc l o  
leave any n111ntry including h i s  1111•11. lake 
mcasure, h\' mean, ,,f lep.i,la1i1in. agrec
rnenl, with cmrl11yer-;' and workcr< organi 
sati11n,. or in any other manner con,i,tent 
with national conditions and rractice. to rn:
venl malrraclice, al thc stage of recniitmcnt 
11r derarturc l iahlc to result in illep.al cntry to. 
or stav or emrloyment in. a 1111ther country . 

42 . Dcvcloring emigr;1tion u111ntrics. in or
der 111 facilitatc thc vol11ntary rcturn of their 
national, who rossess scarce skills. should 

t a )  rrovide thc nece,sary incentives : and 
(h)  enlist the co-oreration of the co11ntries 

emrloying their nationals as well as of the 
lnlernal ional l .ah11ur Office and other inlcr
national or regional bodies conenned with 
the mattcr. 

43. Memhers. hoth countries of emrloy
ment and countries of origin. should lake ar
rrorriate measurcs to 

( a )  rrevent ahusc in  the recru itment of la
hour for work ahroad: 

!hl  rrevcnt the exrloitation of migrant 
workers: and 

l e )  ensure the full exercise of the righh to 
freedom of association and to organi,e and 
hargain collectively. 

44. Memhers. hoth countries of emrloy
ment and countries of origin. should. when it  
i s  neces'>ary. taking fully into accounl ex ist
ing international lahour Conventions and 
Reu1mmendation, on migrant workcr,. con
c lude bi lateral and mult i lateral agreernenh 
covering i"ue, ,uch a, right of entry a nd 
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ant; t l  utl;111d,ka arhcl\tagare i sysscls:itt
n ingss\' lf r  hor. d;1 dessa arbetstagare kom
mer fr;in utvecklingsl;1nder. siika samarbeta 
mer,1 fu ll-. t ; indip.t fiir ut veckling ;1v s,\dan a  
l ; i nder genom e n  intensifiering av l:imrliga 
karitalnirelsn. c l l  vidgat hamlclsuthyte. 
il\'erfi1r ing av tekniskt kunnande ,amt genom 
medverkan vid yrkesuthildning av i nhemska 
arbetstagare för att skara ett effektivt alter
n;1ti v till migration i sy<,scl s:ittningssyfte och 
fi\r att h_j:ilra berörda l:inder att fiir-hiittra sf1-
v:i l  s in ekonomi som syssels;ittning. 

4 1 .  Medlemsstater som st;indigt eller vid 
urrn:rade tillfiillen har en hetvdande ut
flyttning av sina medborgare i sysselsiitt
n in!!ssyfte utomlands hiir. förutsatt att si\
dana i1lg:irder inte ;ir oförenl iga med riitten 
fiir var och en att liimna ett land. diiri inbegri
pet sitt eget. vidta i,tg;irder genom lagstift
n ing. överenskommelser med arhctsgivar
och arhetstagarorganisationer eller r;'\ annat 
s:itt som :ir förenligt med nationella förhällan
den och rrax is  fiir att i samband med rekry
tering eller avresa förhindra missbruk som 
kan leda till illegal inresa eller v istelse eller 
an,t,i l lning i ett annat land. 

4:! .  Fiir att underbtta for medborgare med 
efter,iikta yrkeskval ifikationer att frivilligt 
i1terviinda hiir utveckling,l;inder med ut
vandring 

l a )  ge niidviimliga stimulanser:  och 
(h )  söka samarbeta med s.'1v:il de Hinder 

som anstiiller deras medborgare som med in
lernationella arhetshyri'm och andra interna
tionella eller regionala organ som sysslar med 
denna fri1ga. 

43. Medlemsstaterna. s.'1v:il anstiillnings
l;indcr som ursprungsliinder. hör v idta åt
giinler för att 

( a )  förhindra missbruk vid rekrytering a v  
a rbetskraft för arbete utomlands : 

!h )  förhindra utnyttjandet av migrerande 
a rbetstagare : och 

! c )  garantera det fulla utövandet av före
n ingsfriheten och organisationsr:itten samt av 
den kollektiva forhandlingsriittcn .  

44. Medlemsstaterna. siiviil anstiillnings-
1:inder som ursprungsliinder hör. di'1 så är 
niidviindigt. med fullt beaktande av giillande 
I LO-konventioner och -rekommemlationcr 
om migrerande a rbetstagare. sluta bilaterala 
och multilaterala överenskommelser som be
handlar s;\dana friigor som riitt till inresa och 
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stay, thc protection of rights resulting from 
employment, the promotion of education and 
training opportunities for migrant workers, 
social seeurity, and assistance to workers 
and members of their families wishing to re
turn to their country of origin. 

vistelse, skydd av rättigheter i samband med 
anställning, främjande av utbildningsmöjlig
heter för migrerande arbetstagare, social 
trygghet samt stöd till arbetstagare och med
lemmar av deras familjer som önskar åter
vända ti ll sitt ursprungsland. 

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1 985 


