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ILOn 109. työkonferenssi 3-19.6.2021
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 109. työkonferenssi järjestetään tänä vuonna pääosin 3-19.6.2021
siten, että osa komiteatyöstä tapahtuu myöhemmin syksyllä. Konferenssin avajaisistunto pidettiin
torstaina 20.5.2021. Siinä asetettiin konferenssin komiteat, jotta virtuaalisesti järjestettävää kokousta päästään valmistelemaan jo ennen komiteatyön alkua hallitusten, työnantajien ja työntekijäryhmien kesken. Näin pyritään varmistamaan sujuva työskentely itse varsinaisen konferenssin aikana.

I Konferenssin täysistunto
Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja ILOn pääjohtajan raportit (esillä mm. COVID-19 kriisin työja sosiaalivaikutukset sekä ajankohtainen teema miehitettyjen arabialueiden työntekijöiden oloista)
Täysistunnossa 7.6 on pääjohtajan ja hallintoneuvoston puheenjohtajan raportin esittely.

II Järjestön ohjelma ja budjetti
Konferenssin on määrä hyväksyä järjestön ohjelma ja budjetti, joihin heijastuu myös vahvasti koronakriisi. Budjetin on tarkoitus pysyä aiemmalla tasolla.

III Sopimusten soveltamista käsittelevä komitea: Tiedot ja raportit yleissopimusten ja
suositusten soveltamisesta
Komiteassa ovat käsittelyssä kahden vuoden raportit sopimusten noudattamisesta, koska viime vuoden konferenssi jäi pitämättä ja siihen valmistellut raportin käsittelemättä. Erityisteemana ovat työllisyyttä koskevat sopimukset ja suositukset.

IV Sosiaaliturva (ILOn globalisaation sosiaalista oikeudenmukaisuutta koskevan julistuksen seuranta)
Myös sosiaaliturvaa koskevan keskustelun keskiössä ovat COVID-19 kriisin vaikutukset sosiaaliturvaan. Kriisi asettaa haasteita järjestelmien rahoitukselle sekä on tuonut esille sosiaaliturvan aukkoja mm. yrittäjien ja alustatalouden työntekijöiden osalta. Globaalien tuotantoketjujen katkeamisen
seurauksena erittäin vakavat toimeentulo-ongelmat ovat kohdanneet erityisesti epävirallisen sektorin työntekijöitä monissa maissa työn loppumisen myötä.

V Eriarvoisuus ja työn maailma (yleiskeskustelu)
COVID-19 kriisi on lisännyt vakavalla tavalla myös eriarvoisuutta kansainvälisesti ja maiden sisällä
sekä kasvattanut tuloeroja.
Teemaa käsitellään marras-joulukuussa.

VI Taidot ja elinikäinen oppiminen (yleiskeskustelu)
Teemaa käsitellään marras- joulukuussa.
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VII Yhdeksän ILOn yleissopimuksen kumoaminen sekä yhdeksän yleissopimuksen ja
11 suosituksen poisvetäminen tai peruuttaminen
ILOn sopimusten uudistamiseen liittyen konferenssi kumoaa/vetää takaisin vanhentuneita sopimuksia ja suosituksia, jotka yhtä uutta kumoamista lukuun ottamatta siirtyivät vuoden 2020 peruuntuneesta konferenssista.

ILOn hallintoneuvoston vaalit
14.6.2021 pidetään ILOn hallintoneuvoston hallitusedustajien vaalit. Pohjoismaiden osalta Suomi
väistyy hallintoneuvostosta ja tarkoitus on valita tilalle Ruotsi ja Islanti.

Julistus COVID-19 kriisiin vastaamisesta
Konferenssissa on tarkoitus hyväksyä julistus COVID-19 kriisiin vastaamisesta. Sen työstäminen
aloitettiin jo kevään aikana, mutta työtä joudutaan jatkamaan konferenssin aikanakin.

World of Work Summit
17-18.6.2021 järjestettävän Työn maailman huippukokouksen teemana on toipuminen COVID-19
kriisistä.

