
Bilaga 1. ILO:s kärnkonventioner och FN:s Global Compact 
 
ILO:s kärnkonventioner 
ILO är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor och ska främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela 
världen samt värna om fackliga fri- och rättigheter. I ILO är regeringarna representerade tillsammans 
med fackföreningar och arbetsgivare. Inom ILO förhandlar parterna fram konventioner och 
rekommendationer på arbetslivets område. De åtta viktigaste samlades 1998 till de åtta 
kärnkonventionerna. Dessa utgör en minimistandard som gäller för alla stater och ska omfatta världens 
alla arbetstagare.  
 
Föreningsfrihet och organisationsrätten  
Konvention 87: Föreningsfrihet och skydd för rätten att organisera  
Konvention 98: Rätten att organisera och förhandla kollektivt  
 
Tvångsarbete  
Konvention 29: Förbud mot tvångs- och straffarbete  
Konvention 105: Avskaffande av tvångsarbete  
 
Diskriminering  
Konvention 100: Lika lön för lika arbete oavsett kön  
Konvention 111: Om diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning 
 
Barnarbete 
Konvention 138: Minimiålder för arbete  
Konvention 182: Förbud mot och avskaffande av de värsta formerna av barnarbete 
 
 
FN:s Global Compact 
FN:s Global Compact innefattar tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö 
och korruption riktade till företag. Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga 
rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-
deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. 
 
Mänskliga rättigheter 
Princip 1: Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter 
inom den sfär som de kan påverka; och 
Princip 2: försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter. 
 
Arbetsvillkor 
Princip 3: Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och att erkänna rätten till kollektiva 
förhandlingar; 
Princip 4: avskaffande av alla former av tvångsarbete; 
Princip 5: avskaffande av barnarbete; och 
Princip 6: avskaffande av diskriminering vid anställning och yrkesutövning. 
 
Miljö 
Princip 7: Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker; 
Princip 8: ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och 
Princip 9: uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. 
 
Korruption 
Princip 10: Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. 


