
Julelunsj hos FN-sambandet 

Onsdag 5. desember. 

Nå har jeg endelig kommet inn i systemet med alle epostadresser, så får vi se om jeg også får alle 

invitasjoner i neste omgang. Generalsekretær Cathrine de Silva er det alltid like hyggelig å treffe, vi 

har et fellespunkt i at vi begge har bodd mange år i Sør-Afrika og hun er alltid veldig hyggelig.  

Vi fikk litt mat og kaker, men hovedprogrammet for lunsjen var et litt historisk perspektiv på ILO. ILO 

feirer 100-års jubileum i 2019, og historiker Daniel Maul holdt et lite innlegg. Han har i tillegg skrevet 

jubileumsboken som også kommer ut neste år.  

ILO ble stiftet i 1919 etter Paristraktaten etter 1. verdenskrig. Og faktisk var norske LO med på denne 

etableringen. Punkt 1 i ILO standards er – Fred er basert på sosial rettferdighet! Men det var ILO i 

eksil i USA som fikk inn menneskerettighetene i 1944. I dag er ILO et spesialist-direktorat under FN 

for arbeidstakere over hele verden.  

De forsker og innhenter statistikk fra hele verden om arbeidsforhold, men de har dessverre lite 

virkemidler overfor stater som ikke overholder sine ILO forpliktelser. Det er det opp til bedriftene og 

statene selv å gjøre noe mer. De blir mer vaktbikkjer.   

Decent Work agenda har heldigvis kommet inn i Bærekraftsmålene – punkt 8.  Og i 2018 fikk de en 

egen standard for «domestic workers» som aldri før har hatt noe regulering rundt sitt arbeid. Dette 

er jo ikke så viktig i Norge, men gjelder jo bla vaskehjelp. Til nå er det veldig få land som har ratifisert 

denne standarden.  

I 2019 skal de også gjøre mer forskning på vold og seksuell trakassering på arbeidsplassen som de vet 

er et stort problem internasjonalt.  Og mer forskning på global migrasjon som har innvirkning på 

arbeidsmarkedene.  

Veldig hyggelig og interessant.  

 

Monica 21. desember 2018 

 


