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Heel kort; wat doet de ILO?
• Bijna 100 jaar een catalogus van
arbeidsverdragen opbouwen
• Sterk ontwikkeld toezichtmechanisme in
stand houden
• Vrijwel alle landen van de wereld daarbij
intensief betrekken
• Kennis ontwikkelen en verspreiden
• Technische ondersteuning bieden aan de
leden

ILO en mvo
• Tripartite Declaration of Principles
concerning Multinational Enterprises and
Social Policy (MNE Declaration) 1977,
geamendeerd in 2000 en 2006
• Toont tegelijkertijd de kracht en de zwaktes
van het ILO-systeem
• Consensus , geen sancties behalve de
‘mobilisation of shame’
• Wel een helpdesk functie

ILO als hofleverancier van normen
• Vrijwel het hele CSR instrumentarium is
gevuld met ILO-normen:
- Ruggie- framework
- CSR codes
- Multi-stakeholders initiatives in sectors
- Global compact
- International framework agreements

Tegenwoordig zelfs ILO-normen in
handelsverdragen!
Inzet EU in Ttip onderhandelingen Commissaris Malmström:
• Upholding the EU’s and US’ existing high standards. The EU
and the US have two of the strongest sets of rules in the world
for protection of workers’ rights and the environment. TTIP
provides the opportunity to enshrine these rules yet again in
an international agreement.
• But TTIP gives us a chance to go further than ever before in a
bilateral trade agreement to promote these standards at
home and abroad. We could have a clear commitment to the
International Labour Organization’s (ILO) Decent Work Agenda
which among others promotes employment, workers' rights,
and social protection. I want to work jointly on other workers'
rights, too, such as health and safety at work.
Voorstel EU aan VS is te vinden op http://trade.ec.europa.eu/
doclib/docs/2015/november/tradoc_153923.pdf

ILC 2016 Decent work in global supply
chains op de agenda
Resolutie aangenomen
• http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_497555.pdf

De resolutie bevat opdrachten voor de ILO, de
bedrijven en de werkgeversorganisaties en
vakbonden. Niet direct normatief, dat zou ook
heel lastig voorstelbaar zijn, maar wel heel
duidelijk programmatisch. Leidt tot een
agenda voor elk van de partijen en voor hen
gezamenlijk.

