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liilagu l).

Rekommendation (nr 90) angående lika lön för män 
och kvinnor för arbete av lika värde.

Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens,
vilken av styrelsen för Internationella arbetsbyrån sammankallats till 

Geneve och där samlats den 6 juni 1951 till sitt trettiofjärde samman
träde

och beslutat antaga vissa förslag med avseende å principen angående 
lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde, vilken fråga utgör 
den sjunde punkten på sammanträdets dagordning,

samt beslutat, att dessa förslag skola taga form av en rekommenda
tion, avsedd att komplettera konventionen angående lika lön, 1951, 

antager denna den tjugonionde dagen i juni månad år nittonhundrafemtioett 
följande rekommendation, vilken skall benämnas »rekommendation angå
ende lika lön, 1951» (Equal Remuneration Recominendation, 1951).

Då konventionen angående lika lön, 1951, fastslår vissa allmänna princi
per rörande lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde,

då konventionen föreskriver, att tillämpningen av principen om lika lön 
för män och kvinnor för arbete av lika värde skall främjas eller tryggas på 
sätt som är förenligt med gällande ordning för fastställande av lönesatser i 
vederbörande land,

då det är önskvärt att lämna vissa anvisningar för den successiva tillämp
ningen av de i konventionen fastslagna principerna,

då det vidare är önskvärt, att samtliga medlemmar vid tillämpningen av 
dessa principer beakta den ordning härutinnnan, som med fördel tillämpats 
i vissa länder,

förordar konferensen, att varje medlem bör, med beaktande av konventio
nens artikel 2, tillämpa följande bestämmelser samt till Internationella ar
betsbyrån, i enlighet med vad styrelsen därom må komma att bestämma, 
insända redogörelse angående de åtgärder, som vidtagits för att genomföra 
desamma.

1. Efter hörande av vederbörande arbetstagarorganisationer eller, där så
dana saknas, vederbörande arbetstagare, böra lämpliga åtgärder vidtagas

a) för att trygga tillämpningen av principen om lika lön för män och 
kvinnor för arbete av lika värde beträffande samtliga anställda inom den 
centrala statsförvaltningen; och

b) för att främja principens tillämpning beträffande anställda inom 
delstats-, provins- eller lokala myndigheter, där dessa äga bestämmanderätt 
över lönesättningen.

2. Efter hörande av vederbörande arbetsgivar- och arbetstagarorganisatio
ner böra lämpliga åtgärder vidtagas för att snarast möjligt trygga tillämp
ningen av principen om lika lön för män och kvinnor för arbete av lika 
värde i fråga om alla andra verksamhetsområden än de i punkt 1 nämnda, 
beträffande vilka lönesättningen regleras eller kontrolleras av det allmänna, 
särskilt såvitt avser

a) fastställandet av miniini- eller andra lönesatser inom sådana in
dustrier och tjänsteområden, där dylika lönesatser fastställas av offentlig 
myndighet;

b) industrier och företag, som drivas eller kontrolleras av det allmän
na; samt
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c) där så befinnes lämpligt, arbeten, som utföras enligt bestämmelser i 
kontrakt, däri offentlig myndighet är part.

3. 1) Därest så med gällande ordning för fastställande av lönesatser är 
förenligt, böra åtgärder genom lagstiftning vidtagas för en allmän tillämp
ning av principen om lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde.

2) Vederbörande offentliga myndighet bör vidtaga alla erforderliga och 
lämpliga åtgärder för att arbetsgivare och arbetstagare må erhålla fullstän
dig kännedom om sådana lagbestämmelsers innebörd samt i fall av behov 
råd i fråga om bestämmelsernas tillämpning.

4. Därest efter hörande av vederbörande arbetstagares och arbetsgivares 
organisationer, där sådana finnas, ett omedelbart genomförande av princi
pen om lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde icke befinnes 
möjligt såvitt avser de i punkterna 1, 2 eller 3 angivna verksamhetsområdena, 
böra lämpliga anordningar snarast möjligt vidtagas eller påkallas i syfte 
att uppnå en successiv tillämpning av principen, exempelvis genom åtgärder 
som innebära

a) en minskning av skillnaden i lönesatserna för män respektive kvin
nor för arbete av lika värde;

b) införandet av lika lönetillägg för män och kvinnor, vilka utföra 
arbete av lika värde, där ett system med lönetillägg tillämpas.

5. Där så befinnes lämpligt för att underlätta lönesättningen i enlighet 
med principen om lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde, 
bör varje medlem i samråd med vederbörande arbetsgivares och arbetstaga
res organisationer införa eller främja införandet av metoder för en objek
tiv värdering, genom arbetsanalys eller på annat sätt, av den arbetsuppgift 
som skall utföras, i syfte att uppnå en klassificering av arbetsanställningar 
utan avseende å kön; sådana metoder böra tillämpas i enlighet med bestäm
melserna i artikel 2 av konventionen.

6. För att underlätta tillämpningen av principen om lika lön för män och 
kvinnor för arbete av lika värde böra, där så befinnes erforderligt, lämpliga 
åtgärder vidtagas för att höja kvinnliga arbetstagares arbetsproduktivitet; i 
sådant syfte

a) bör tillses, att arbetare av båda könen erhålla samma eller likvärdig 
tillgång till yrkesvägledning eller yrkesrådgivning, yrkesutbildning och ar
betsförmedling;

b) böra kvinnor uppmuntras att begagna förefintliga möjligheter till 
yrkesvägledning eller yrkesrådgivning, yrkesutbildning och arbetsförmed
ling;

c) böra välfärds- och sociala åtgärder, svarande mot kvinnliga arbets
tagares behov, särskilt sådana med försörjningsplikt, vidtagas och kostna
derna bestridas antingen genom anslag å statsbudgeten eller genom fonder 
för social trygghet eller välfärdsfonder, upprättade inom företagen genom 
avsättningar för arbetarnas räkning utan avseende å kön; och

d) bör likställighet mellan manliga och kvinnliga arbetstagare i fråga 
om tillträde till yrken eller befattningar främjas, med vederbörligt beaktan
de av bestämmelserna i internationella regleringar och i nationell lagstift
ning angående skydd för kvinnors hälsa och välfärd.

7. Ingenting bör underlåtas för att inför den allmänna opinionen klargöra 
skälen för att principen om lika lön för män och kvinnor för arbete av lika 
värde bör genomföras.

8. önskvärda utredningar för att främja principens tillämpning böra före
tagas.
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