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1. Omfattning
Strategins omfattning

Denna strategi ska ligga till grund för Sveriges samarbete med den
Internationella arbetsorganisationen (ILO) för perioden 2017–2020. I juni
2020 väljs en ny styrelse där Sverige troligen kommer inneha den roterande
nordiska platsen.
Syftet med strategin är att bidra till genomförandet av Policyramverk för
svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd1 och den svenska
politiken för att främja mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens
principer i svensk utrikespolitik2.
Strategin utgår från ILO:s mandat och strategiska ramverk. Till grund för
denna strategi ligger även den organisationsbedömning av ILO som
genomförts av Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet)3.

Medlemsavgiften till ILO (som fastställs av FN:s generalförsamling vartannat
år) betalas ut av Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet). Avgiften
uppgår till drygt 30 miljoner kronor per år.
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Utöver medlemsavgiften utgår frivilliga bidrag från Sida till ILO4, i två
huvudsakliga poster:
i)Lätt öronmärkt bidrag och
ii)Icke-öronmärkt bidrag (Regular Budget Supplementary Account -RBSA).
Stödet från Sida styrs av strategin för globala insatser inom ekonomiskt
hållbar utveckling. Dessutom får ILO stöd inom ramen för regionala
strategier och landstrategier. Bidragen finansierar till exempel insatser mot
ungdomsarbetslöshet, tvångs- och barnarbete och ILO:s insatser i konflikteller katastrofsituationer. Sidas stöd ska vara förenligt med den inriktning
och de prioriteringar som anges i denna organisationsstrategi för ILO. I syfte
att få en sammanhållen bild ska hela det totala stödet till ILO omfattas vid
samråd med ILO.
ILO:s mandat

ILO är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. Uppdraget
är att främja social rättvisa genom att förbättra förhållanden för människor i
arbetslivet utifrån insikten om att social rättvisa är avgörande för universell
och varaktig fred. ILO:s mandat regleras i huvudsak i dess grunddokument –
stadgan från 1919 och den s.k. Philadelphiadeklarationen från 1944.
Genom sin anslutning till Nationernas förbund 1920 inträdde Sverige som
medlem av ILO. Organisationen har för närvarande 187 medlemsländer.
Den leds av en verkställande styrelse, som sammanträder tre gånger per år
och är trepartiskt sammansatt med företrädare för regeringar, arbetsgivare
och arbetstagare. Ledamöterna väljs för en treårig mandatperiod.
ILO:s beslutande församling, Internationella arbetskonferensen,
sammanträder i regel en gång per år. Som ett resultat av de diskussioner som
förs under Internationella arbetskonferensen kan konferensen med stöd av
ILO:s stadga anta konventioner eller rekommendationer. Internationella
arbetskonferensen kan även anta resolutioner och deklarationer.
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2. Sveriges övergripande syn på ILO
Den trepartiska strukturen är ILO:s signum

ILO:s ursprungliga mandat att verka för arbetstagarnas rättigheter är lika
relevant i dag som vid organisationens tillkomst. Organisationen har en
obestridlig komparativ fördel som den enda FN-organisation där regeringar,
arbetsgivare och arbetstagare samarbetar på lika villkor.
Trepartismen är ett uttryck för att arbetsmarknadens parter på olika sätt, ofta
i institutionaliserad form, har möjlighet att påverka den sociala och den
ekonomiska utvecklingen. Detta kan bland annat innebära – vilket gäller i
ILO-arbetet - att förslag till arbetsmarknads- och arbetsrättslig lagstiftning
eller andra förslag till beslut i socioekonomiska frågor utformas i nära
samråd med arbetsmarknadens parter.
Den trepartiska strukturen återspeglas i och genomsyrar ILO:s hela
verksamhet. Vid såväl arbetskonferensen som i ILO:s styrelse ingår
företrädare för regeringar, arbetsgivare och arbetstagare. Genom sin
konsekvent genomförda trepartsstruktur har ILO en mer sammansatt
beslutsprocess än andra FN-organ.
För att främja genomförandet av ILO:s normer antogs 1976 en konvention
(nr 144) och en rekommendation (nr 152) om samråd på trepartsbasis. För
nationell beredning av vissa ärenden som rör samarbetet med ILO finns,
sedan 1927, den svenska ILO-kommittén. Det är en självständig, trepartiskt
sammansatt myndighet som lyder under Arbetsmarknadsdepartementet.
Arbetsuppgifterna och sammansättningen regleras i förordning (1977:987)
med instruktion för ILO-kommittén.
Erfarenheten har visat att en trepartisk mekanism genom vilken
regeringar, arbetsgivare och arbetstagare fastställer rättigheter och
skyddsregler på arbetsmarknaden kan medverka till att minska
intressekonflikter mellan parterna och på sikt bidra till stabilitet och
demokratisk utveckling i världen. Parternas insikt, erfarenheter och
kunskap blir därmed nödvändiga för kvaliteten och genomslagskraften i
ILO:s arbete.

ILO spelar en central roll för främjandet av mänskliga-, sociala- och
ekonomiska rättigheter i arbetslivet genom sin normbildning på området och
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sin trepartsstruktur. Föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar
är centralt för en demokratisk utveckling och för ett hållbart arbetsliv5.
ILO bidrar till att uppfylla Agenda 2030

”Decent Work” sammanfattar ILO:s kärnverksamhet och utgör ett
överbryggande begrepp för hur sociala värden, fackliga rättigheter och
drägliga arbetsvillkor som de tar sig uttryck i form av ILO:s internationella
normer ska integreras i den globala ekonomin. Decent Work-agendan
omfattar sysselsättning, rättigheter i arbetslivet, socialt skydd och social
dialog samt jämställdhetsintegrering.
Genom sin verksamhet bidrar ILO till att nå FN:s globala mål inom Agenda
2030. Produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor och utveckling
av socialt skydd för alla är en förutsättning för ekonomisk hållbar utveckling
och fattigdomsbekämpning och bidrar till att mål 1 om fattigdom kan
uppnås. ILO:s arbete för att minska andelen oacceptabla arbetsvillkor bidrar
starkt till hållbarhetsmål 5 om jämställdhet och även mål 8 om anständiga
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Arbetet med att allt fler människor ska
få tillgång till socialförsäkringar och strävan att minska andelen människor i
informella arbeten bidrar även till hållbarhetsmål 10 om minskad ojämlikhet.
ILO:s normer är av stor betydelse för att nå flera av hållbarhetsmålen t.ex.
mål 8.7 om barn och tvångsarbete och mål 5.5 som handlar om att tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap
på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.
Klimat/miljö-området är ett utvecklingsområde där ILO strävar efter att
öka sin kompetens och relevans de kommande åren. ILO bedöms också
göra framsteg inom området mänsklig säkerhet där ILO har antagit en
rekommendation om sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för fred
och motståndskraft. Genom arbetsmiljöperspektivet bedöms ILO ha en
viktig roll för att förbättra människors grundläggande hälsa.
I jämförelse med multilaterala organisationer som arbetar med mänsklig
säkerhet och har ett tydligt humanitärt mandat, verkar ILO huvudsakligen inom det långsiktiga biståndet. ILO har dock en roll som brygga
mellan det humanitära och det mer långsiktiga biståndet, för att t.ex. öka
länders motståndskraft mot katastrofer och konflikter. Exempel från
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Jordanien och Nepal visar hur ILO, i samverkan med andra organisationer,
kan fylla denna roll genom att praktiskt tillämpa principerna i Decent Workagendan.
3. Inriktning och prioriteringar för Sveriges samarbete med ILO

Ett brett synsätt på rättigheter i arbetslivet bör eftersträvas i ILO:s arbete.
Följande tvärgående perspektiv bör särskilt beaktas i det svenska samarbetet
med ILO och kontinuerligt tas upp i Sveriges dialog med officiella
företrädare för ILO.
Produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor och Global Deal

På global nivå har sysselsättnings-, arbetslivs- och de sociala frågornas roll i
kampen mot fattigdomen stärkts ytterligare genom Agenda 2030. Mål 8 ska
verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och
produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Mer än hälften
av världens arbetstagare befinner sig i osäkra anställningar, ofta i en ond
cirkel av lågproduktiva yrken med dålig lön och begränsad tillgång till både
utbildning och socialförsäkringar. Detta gäller i högre utsträckning kvinnor
än män. Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala
arbetskraften öka med 800 miljoner människor, vilket kräver stora
ansträngningar för att skapa nya jobb. Att främja makroekonomisk stabilitet
och gott investeringsklimat, sysselsättning och anständiga arbetsvillkor är
viktiga faktorer för hållbar utveckling.
En fungerande arbetsmarknad, med en tillitsfull relation mellan arbetsgivare,
arbetstagare och stat har visat sig stärka möjligheten till hållbar ekonomisk
utveckling och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor. Frågor
om arbetsförhållanden, social orättvisa och ojämlikhet är viktiga orsaker till
strejker, folkliga protester och social oro.
Sveriges samarbete med ILO och OECD inom ramen för Global Deal
syftar till att gemensamt ta tag i an utmaningarna på den globala
arbetsmarknaden och ge alla människor möjlighet att dra nytta av
globaliseringen. En effektiv partssamverkan bidrar till anständiga
arbetsvillkor, förbättrad jobbkvalitet, utbildning och social välfärd vilket i
sin tur leder till ökad jämställdhet, inkluderande tillväxt och ökat välstånd
för arbetstagare, företag och samhällen. Global Deal är ett konkret bidrag
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till de hållbara utvecklingsmålen i Agenda 2030 och i synnerhet mål 8 om
anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Fler medlemsstater ratificerar och efterlever ILO:s konventioner

Sverige strävar efter internationella relationer som styrs av normer och
regler. Globala regler på arbetsmarknaden är viktigt för att säkra mänskliga
rättigheter i arbetslivet men också för att främja en fri och rättvis handel.
ILO:s normgivning och övervakning av att konventionerna efterlevs är en
central del av organisationens verksamhet. Sverige ska därför särskilt verka
för att ILO:s medlemsländer ratificerar organisationens grundläggande
konventioner, de så kallade kärnkonventionerna. Av ILO:s alla medlemsländer har 141 länder ratificerat alla kärnkonventioner.
Sverige ska också bidra till arbetet med den pågående reformeringen av
norm- och övervakningsverksamheten så att existerande konventioner och
framtida konventioner är anpassade till dagens arbetsliv. I det ingår att pröva
eventuella behov av nya ILO-konventioner i relation till utvecklingen på den
globala arbetsmarknaden, samt att verka för att konventionerna i huvudsak
är generellt utformade och behandlar miniminormer.
ILO tillvaratar sina komparativa fördelar och ILO som globalt
kunskapscentrum på arbetslivsområdet

ILO:s roll som ett globalt resurscentrum och som ledande internationell
organisation på sysselsättnings-, arbetsmarknads- och arbetslivs och det
sociala området ska befästas och synliggöras. Sverige ska stödja en bred
internationell diskussion om mänskliga rättigheter i arbetslivet och hur de
samverkar med handel och utveckling. Sverige ska ställa krav på och stödja
utvecklandet av ILO:s utredningskapacitet, framför allt vad gäller
högkvalitativa analyser om de globala sambanden mellan ekonomi,
produktivitet, sysselsättning, arbetsrätt, socialt skydd och jämställdhet.
Sverige ska också stödja ILO i arbetet med att främja en större
samstämmighet mellan sysselsättningspolitiken och andra politikområden.
ILO bör leva upp till rollen som global analys- och utredningsresurs på
sysselsättnings- och arbetslivsområdet med den allra främsta expertisen på
området samt fortsätta samverka med IMF och Världsbanken inför G20möten.
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ILO:s utvecklingssamarbete bidrar till att uppnå målen i Agenda 2030

ILO:s utvecklingssamarbete ska bedrivas inom ramen för organisationens
mandat genom utnyttjande av dess normativa kompetens och trepartiska
struktur. Kunskapen hos arbetsmarknadens parter i partnerländerna bör tas
tillvara vid utvecklandet av nationella fattigdomsstrategier. Sverige ska verka
för att utvecklingssamarbetet och fältverksamheten bidrar, utifrån varje lands
specifika förutsättningar till målen Agenda 2030 och ratificering och
genomförande av ILO:s normer. Avgörande för effektivitet och genomslag
är att ILO medverkar till samordning och en rationell arbetsfördelning
inom det multilaterala systemet. Sverige ska sträva efter att det
extrabudgetära stödet till ILO:s operativa verksamhet i möjligaste mån
förmedlas utan öronmärkning genom ett långsiktigt strategiskt
programstöd. ILO:s kompetens och förmåga att föra en dialog med
bidragsgivarna om prioriteringar bör förbättras.
4. Prioriteringar gällande organisationens arbetssätt och styrning

Organisationsbedömningen av ILO visar att viktiga steg har tagits av ILO
under de senaste årens reformprocess för att stärka den interna effektiviteten
och ledningen har ambitionen att ytterligare reformera organisationen.
Fortsatt arbete behövs bl.a. med resultatsyrning och rapportering, lärande
och utvärdering och att integrera jämställdhet och miljömässig hållbarhet i all
verksamhet. ILO:s styrka är att medlemsavgifterna är en stor del, knappt 60
procent, av organisationens totala budget vilket bidrar till stabilitet och
kontinuitet i verksamheten.
ILO bedöms även ha tagit positiva steg i rätt riktning för att förbättra den
externa effektiviteten. ILO har t.ex. gjort ansträngningar för mer och bättre
samverkan med Världsbanken, inte minst på policy- och forskningsnivå.
Även samverkan med privata näringslivet har förbättrats, även om stora
utmaningar kvarstår. ILO verkar i en alltmer komplex värld med fler aktörer
att förhålla sig till. Här finns både utmaningar och risker och det är oklart
hur ILO kommer att lyckas med att hantera dessa.
På landnivå bedöms ILO ha skiftande styrka och kompetens. I vissa länder
bedöms organisationen axla och uppfylla sin samlande och koordinerade
roll. På andra ställen brister ILO i t.ex. samarbetet med privata aktörer, den
tid det tar för att etablera och starta projekt samt det administrativa stödet i
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fält. Det är viktigt att projekten i länderna får tillräckligt med resurser från
den reguljära budgeten och att projekten är långsiktiga.
Följande frågor bör prioriteras i Sveriges styrning gentemot ILO:
•
•

•
•
•

•
•
•

Förbättrade indikatorer och förbättrad ”theory of change” dvs. hur ILO
spårar insatser till faktiska resultat.
Förbättrade utvärderingar på land- och projektnivå och att lärdomar
från dessa hanteras på ett mer systematiskt och
organisationsövergripande sätt.
Samverkan med andra organisationer och privata aktörer på fältet.
Uppmuntran till givarsamordning och gemensamma processer för
tilldelning och uppföljning av extrabudgetärt stöd.
Säkra genomslaget i verksamheten för de horisontella områdena;
internationella arbetsstandarder, social dialog, jämställdhet samt
miljömässig hållbarhet.
Stärkt koherens och samarbete mellan olika nivåer och delar av
organisationen.
Stärkt systemkoherens och samarbete inom FN-systemet och med andra
relevanta nationella och internationella aktörer, i 2030-agendans anda.
Stärkt finansiell hållbarhet och förutsägbarhet, bl.a. genom fortsatt
arbete för minskad öronmärkning, breddad givarbas, att en ökande
andel av budgeten finansieras av förutsägbara och flexibla bidrag från
medlemsstaterna samt tydligare koppling mellan resolutioner och
programbudget, för att möjligöra att överenskomna mål uppnås.

5. Former för Sveriges påverkansarbete

Sverige ska aktivt verka för att uppnå de mål och få genomslag för de frågor
som anges under avsnitt tre och fyra i strategin. Norden har en plats i
styrelsen som innehas växelvis av de enskilda nordiska länderna. I juni 2017
övertog Finland styrelseplatsen från Norge. Det sker ett nordiskt, EU och
västligt samarbete genom vilket Sverige påverkar ILO.
Arbetet bedrivs bland annat genom att:
•
•

Aktivt delta i formella och informella diskussioner vid styrelsemöten,
arbetskonferensen och i andra möten.
Informera och diskutera viktiga ställningstaganden med
arbetsmarknadens parter.
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•
•
•
•

Genomföra samråd med ILO vartannat år.
Bidra med svensk expertis och om möjligt strategiska sekonderingar.
Arbeta tillsammans med likasinnade länder, inklusive genom nordiskt
samarbete, EU-samarbete och tvärregionala samarbeten.
Följa ILO:s arbete och kapacitet liksom tillämpning av regler och rutiner
på landnivå, dels genom relevanta svenska utlandsmyndigheter, dels
genom s.k. multi-rapportering där flera samarbetsländer gemensamt gör
bedömningar av de multilaterala organisationernas verksamhet på
landnivå.

6. Genomförande och uppföljning

Till denna strategi knyts en årlig handlingsplan som följs upp vid de
organisationssamråd som ska hållas en gång per år mellan Regeringskansliet
(Arbetsmarknadsdepartementet och Utrikesdepartementet), Sveriges
ständiga representation i Genève och Sida. I denna bör skiftande fokus och
prioriteringar mellan olika år tydliggöras.
Formerna för uppföljningen framgår av regeringens riktlinjer för strategier
inom Sveriges internationella bistånd.
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