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Kära Systrar och bröder,

INTERNATIONELLA ARBETSKONFERENSEN (ILC)
Genève, Schweiz, 5-20 juni 2013
Jag vill lämna lite preliminär information om årets internationella arbetskonferens. I enlighet med
beslutet från Internationella arbetsorganisationens styrelse kommer den 102a sessionen att
inledas onsdagen den 5 juni 2013.
Den hålls i Genève (Schweiz) på Palais des Nations och ILO:s högkvarter och pågår till torsdagen
den 20 juni 2013. Observera att tisdagen den 4 juni kommer att ägnas åt förberedande möten där
de nationella delegationernas trepartsledamöter måste delta.
I konferensguiden finns detaljerade uppgifter om sessionens program samt annan relevant
information. Observera att styrelsens 317e session (mars 2013) kommer att ta upp eventuella
möjligheter att förbättra konferensen, vilket sedan kommer att införas på prov vid den 102a
sessionen. Information om alla beslut som fattas av styrelsen i det hänseendet kommer att lämnas
i sinom tid.
Rapporter som ska tas upp i plenum och tekniska kommittéer kommer att skickas ut senast
två månader före sessionen så att de hinner delas ut och deltagarna hinner förbereda sig
inför konferensarbetet.
Rapporterna och guiden blir också tillgängliga elektroniskt på ILO:s webbplats (www.ilo.org/ilc). Vi
kommer att informera er om rapporterna så snart de publicerats. En fullständig konferensguide
finns på: http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/WCMS_204345/lang--en/index.htm
För 2013 innefattar konferensagendan:
Stående punkter:
1) Kommittén för tillämpning av konventioner och rekommendationer (CAS)
Kommittén för tillämpning av konventioner och rekommendationer har inrättats för att hantera
denna punkt. Den kommer att ta upp information och rapporter från regeringar enligt artiklarna 19,
22 och 35 i stadgarna om verkställandet av konventioner och rekommendationer, tillsammans med
Rapporten från expertkommittén för tillämpning av konventioner och rekommendationer
(ILC.102/III/1A), och rapportera till konferensen om sitt arbete.
Internationalen för Stats- och Kommunalanställda är en global facklig federation som representerar 20 miljoner kvinnor och män
i den offentliga sektorn i 150 länder. ISKA kämpar för mänskliga rättigheter, social rättvisa och allas rätt till offentliga tjänster av god
kvalitet. ISKA samarbetar med FNs institutioner och med arbetarorganisationer och folkrörelser.

Detta är en ständig kommitté inom ILC som träffas varje år för att granska en förteckning med 25
länder och hur de tillämpar grundläggande och/eller ratificerade konventioner. Den slutliga
förteckningen över länder som ska granskas är resultatet av förhandlingar mellan
arbetstagargruppen och arbetsgivargruppen. De 25 länderna väljs ut från en lång förteckning över
cirka 40 ärenden.
PSI bör arbeta för att kommittén ska granska dess fall under konferensen. ITUC kommer att
arrangera ett möte i respektive region för att diskutera regionala prioriteringar och PSI har
uttryckligen bett att regionsekreterarna ska bjudas in till dessa möten. Detta ska i sin tur
diskuteras i de delregionala och regionala exekutivkommittérna. Den 16 april kommer PSI
att delta i ett möte vid ITUC:s högkvarter då de preliminära förteckningarna från respektive
region ska samlas ihop. Vi behöver era reaktioner innan dess så att vi kan utarbeta en egen
prioriteringslista. Vi kommer att använda listan som grund för prioriterade länder vid möten
med regeringsdelegationer under ILC.
2) Allmän översyn och uppföljning av ILO:s deklaration om social rättvisa för en rättvis
globalisering
Mot bakgrund av styrelsens beslut att föra upp en återkommande diskussion om den strategiska
målsättningen för social dialog på agendan för konferensens 102a session, enligt uppföljningen av
2008 års ILO-deklaration om social rättvisa och rättvis globalisering, kommer den allmänna
översynen av rapporter som lämnas till sessionen enligt artikel 19 (ILC.102/III/1B) att behandla
följande konventioner och rekommendationer i anslutning till den sociala dialogen: Konventionen
om anställningsvillkor (offentlig sektor), 1978 (No. 151), rekommendationen om anställningsvillkor
(offentlig sektor), 1978 (nr. 159), konventionen om kollektiva förhandlingar, 1981 (nr. 154) samt
och rekommendationen om kollektiva förhandlingar, 1981 (No. 163).
Den allmänna översynen av C151/C154 har ännu inte distribuerats. Så snart vi har fått den
kommer PSI att utarbeta kommentarer som skickas ut för ytterligare förslag. Vi vill ha färre
restriktioner när det gäller kollektivavtal inom den offentliga sektorn och vi behöver ta upp
frågor som privatisering och utlokalisering – som allvarligt påverkar arbetsförhållandena
för underleverantörer till den offentliga sektorn. Materialet kommer även att användas i
kampanjsyfte.
Punkter på 2013 års agenda från ILO:s styrelse:
 Sysselsättning och social trygghet i ett nytt demografiskt sammanhang (allmän diskussion).
 Hållbar utveckling, anständigt arbete och gröna arbetstillfällen (allmän diskussion).
 En återkommande diskussion om den strategiska målsättningen för den sociala dialogen
enligt uppföljningen av ILO:s deklaration om social rättvisa för en rättvis globalisering.
Det är särskilt aktuellt i år eftersom ILC kommer att innefatta en diskussion om den sociala
dialogen som är starkt inriktad på att stärka arbetsmarknadsförvaltningen. Vi vill ha större
uppmärksamhet på de offentliganställdas intressen inom ILO, genom att understryka de offentliga
myndigheternas roll som arbetsgivare utöver att vara regeringens representanter.
PSI:s parallella möten under ILC
Under ILC kommer PSI att arrangera två parallella möten: Ett slutet orienteringsmöte för PSIdelegaterna och ett öppet parallellt möte. Datum och slutligt tema för det parallella mötet kommer
att bekräftas inom kort.
Protokoll
Vi ber er kontakta era nationella fackföreningscentrum och se till att ni ingår i er nationella
delegation så att den offentliga sektorn blir väl representerad vid detta ILC, eftersom frågor som är
av intresse och relevanta för PSI:s medlemsförbund kommer att diskuteras.

Kontakta PSI:s ansvariga för jämställdhets- och rättighetsfrågor, Sandra Vermuyten
(rights@world-psi.org), om ni vill ingå i er nationella delegation! Vi räknar med ert stöd och
deltagande både före och under konferensen!
PSI kan endast registrera ett begränsat antal delegater i delegationen. Observera att PSI:s
ackrediterade deltagare inte har möjlighet att tala i aulan i Palais des Nations eller vid ILC:s
officiella sessioner om inte särskilt tillstånd har beviljats i förväg via arbetstagargruppen. PSI:s
ackrediterade deltagare är inte röstberättigade vid någon av sessionerna.
Vi återkommer inom kort med ytterligare detaljer. Kontakta oss vid frågor eller förslag. Vi ser fram
emot att samarbeta med er och förbereda detta viktiga möte.
Med solidariska hälsningar

Rosa Pavanelli
generalsekreterare

