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Op 22 mei 2012, vlak voor de informele Europese top
over groei van 23 mei 2012, lanceerde het Internationale
Arbeidsbureau (IAB) haar rapport “Mondiale
werkgelegenheidstrends voor jongeren 2012”. In dat
rapport zegt de IAO dat de wereldwijde
jeugdwerkloosheid in 2012 blijft pieken op een crisisniveau van 12,7%, en volgens de verwachtingen niet zal
dalen voor 2016. In de ontwikkelde economieën en de
EU is de situatie zelfs nog erger dan de 18%
jeugdwerkloosheid die de cijfers voor 2012 voorspellen.
Dat is het gevolg van een massale “drop-out” van
jongeren uit het beroepsleven. Velen raken immers
ontmoedigd en besluiten hun zoektocht naar een baan
te staken of langer in het onderwijssysteem te blijven.
Als gevolg van de economische crisis in de EU hebben
ongeveer 2 miljoen jongeren zich teruggetrokken uit de
arbeidsmarkt, zegt het rapport ook nog.
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Op 30 maart 2012 ondertekenden het Internationaal
Arbeidsbureau (IAB), de EU en Tunesië een ambitieus
programma ter bevordering van de werkgelegenheid in
Tunesië door middel van arbeidsintensieve openbare
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werken in achtergestelde regio's en stedelijke gebieden.
Het
programma
omvat
zowel
institutionele
ondersteuning als capaciteitsopbouw van mensen.
Bedoeling van het project is het verbeteren van de
levensomstandigheden van de bevolking in de
achtergestelde en stedelijke regio’s in Tunesië.

voorstelling van het EU-werkgelegenheidspakket aan de
Europese commissie werkgelegenheid op 2 mei 2012.

EU-werkgelegenheidspakket: een vernieuwde
focus op waardig werk

Dit project is in lijn met het antwoord op de uitdagingen
van de Arabische lente van de Internationale
Arbeidsorganisatie (IAO) en met dat van de EU. Beide
antwoorden benadrukken het belang van waardig werk
voor jongeren, van het stimuleren van ondernemerschap
en van sociale en economische ontwikkeling en
governance.

Rapport over de wereld van het werk 2012:
Europa zit vast in besparingsval, zegt IAO

Op 30 april 2012 lanceerde de Internationale
Arbeidsorganisatie (IAO) haar “Rapport over de wereld
van
het
werk
2012”.
De
wereldwijde
werkgelegenheidscrisis komt in een nieuwe en nog
problematischer fase, waarschuwt het rapport. Onder
druk van dubbelzinnige boodschappen van de financiële
markten zit Europa vast in een besparingsval, met
negatieve gevolgen voor private investeringen. De
combinatie van begrotingsdiscipline met het dereguleren
van de arbeidsmarkt zal de werkgelegenheid niet
aanzwengelen. Het rapport van de IAO, dat een speciale
bijlage over de EU bevat, roept ook op tot een
gecoördineerd EU-beleid waarin werkgelegenheid
centraal
staat.
Europees
commissaris
voor
Werkgelegenheid, Sociale zaken en Inclusie László
Andor verwees expliciet naar het rapport tijdens zijn

Op 18 april 2012 stelde de Europese commissie haar
nieuwe werkgelegenheidspakket voor, met concrete
maatregelen om de werkgelegenheid te stimuleren. Het
IAO-Bureau in Brussel is zeer verheugd over deze
vernieuwde focus op werkgelegenheid en op de sociale
dimensie ervan, alsook over de betrokkenheid van
werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers bij het
opstellen en uitvoeren van deze EU-prioriteiten.
Het nieuwe pakket biedt een antwoord op het pleidooi
van de IAO voor een omvattende en gecoördineerde
EU-strategie voor meer werkgelegenheid, onder meer
terug te vinden in het “Rapport over de wereld van het
werk”. Ook het Werkprogramma van de Europese
sociale partners voor 2012-2014 zegt dat de Europese
arbeidsmarkten
kunnen
bijdragen
tot
groei,
werkgelegenheid
en
sociale
cohesie.
Het
werkprogramma formuleert daarnaast ook voorstellen
voor het versterken van de rol en de capaciteiten van de
sociale partners en de sociale dialoog, zowel binnen de
EU als in het EU-nabuurschap (Noord-Afrika, MiddenOosten).
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Vlaanderen, IAB en SERV: een partnerschap
met toekomst

De Vlaamse regering, het Internationaal Arbeidsbureau
(IAB) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
(SERV) organiseerden op 23 april 2012 een conferentie
over groene banen in het Vlaams Parlement. Tijdens
deze conferentie werden de cruciale voorwaarden voor
een vlotte en rechtvaardige overgang naar een groene
economie samengevat: het belang van nieuwe
vaardigheden, het anticiperen op nieuwe uitdagingen op
de arbeidsmarkt en het bevorderen van sociale dialoog.
De conferentie stond symbool voor een sterkere
samenwerking tussen de Vlaamse regering, het IAB en
de SERV. In maart 2011 ondertekenden Vlaanderen en
het IAB een samenwerkingsovereenkomst, met een
sterke focus op arbeidsnormen, duurzame ontwikkeling
en sociale dialoog. Meer over het partnerschap tussen
het IAB en Vlaanderen lees je in de brochure “ILOFlanders. Cooperation results overview”.

Gezamenlijke VN-commentaar op Europese
richtlijn mensenhandel

Zes VN-organisaties hebben een gezamenlijke
commentaar geschreven op de Europese richtlijn inzake
mensenhandel. Het document werd op 28 maart 2012 in
het Europees parlement voorgesteld. De VNorganisaties IAO, OHCHR, UNHCR, UNICEF,
UNODC en UN Women tonen zich tevreden met de
Europese richtlijn. In hun document formuleren ze
enkele reflecties op en bemerkingen over het omzetten
van de richtlijn in nationale wetgeving en het
implementeren door de lidstaten vanuit een
mensenrechtenbenadering. Momenteel wordt de
richtlijn omgezet in nationale wetgeving door de 26
lidstaten die deelnemen aan de richtlijn.

Europese commissie neemt voorstellen aan
met betrekking tot maritieme arbeidsconventie

De Europese commissie (EC) nam op 23 maart 2012
twee belangrijke wetgevingsvoorstellen aan ter
implementatie van de pijlers versterking, controle en
inspectie uit de maritieme arbeidsconventie (MLC),
2006 van de IAO. Het eerste is een voorstel voor een
nieuwe richtlijn betreffende controle door de
vlaggenstaat en het tweede een voorstel voor een
richtlijn tot wijziging van de bestaande richtlijn
betreffende controle door de havenstaat. Dit pakket zal
een omvattende, gelijkwaardige basis vormen voor de
controle door de vlaggenstaat en de havenstaat, met de
MLC als uitgangspunt. Het pakket bouwt ook verder op
de overeenkomst tussen de sociale partners inzake de
EU maritieme sector, die werd doorgevoerd in richtlijn
2009/13 en waarin ook verscheidene aspecten van de
MLC aan bod komen. Het IAO-Bureau in Brussel
hoopt alvast dat deze twee richtlijnen de lidstaten die de
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MLC nog niet ratificeerden aanzetten om dat snel te
doen.

België en het IAB ondertekenen overeenkomst
over inzetbaarheid van jongeren in Congo

het bureau voor multinationale ondernemingen van de
IAB, was aanwezig tijdens de workshop over
beleidscoherentie op het vlak van handel en
investeringen. Ze legde uit hoe waardig werk kan dienen
als een centraal concept voor meer beleidscoherentie.
Het concept waardig werk focust immers op
economische groei, tewerkstelling en participatie en
heeft een zeer breed bereik.

IAO-Brussel over de rol van de sociale partners
voor duurzame ontwikkeling en inclusieve
groei
Het Internationaal Arbeidsbureau (IAB) en de Belgische
minister
voor
ontwikkelingssamenwerking
ondertekenden op 3 april 2012 een akkoord voor een
project ter bevordering van de inzetbaarheid van
jongeren en het verhogen van de werkgelegenheid voor
jongeren in Katanga, Congo. Dit programma van drie
jaar (zie nota) zal zich vooral richten op het versterken
van de ondernemerscapaciteiten van Congolese jonge
vrouwen en mannen en op het verbeteren van de
toegang tot microfinanciering voor jonge mensen. Ook
beoogt het project de inzetbaarheid van jongeren die
een beroepsopleiding gevolgd hebben te verhogen, en
het provinciale arbeidsmarktbeleid te verbeteren. De
Belgische federale overheid financiert dit project met 5.5
miljoen dollar.

IAB op de Staten-Generaal van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking

Het
IAO-Brussel
was
aanwezig
op
het
Vakbondsnetwerk voor ontwikkelingssamenwerking,
georganiseerd door het Internationaal Vakverbond
(ITUC) op 8 mei in Helsingor (Denemarken). Rudi
Delarue gaf er een presentatie over de rol van de sociale
partners voor duurzame ontwikkeling en inclusieve
groei.
De bijeenkomst boog zich over een betere integratie van
de sociale dialoog in Europees ontwikkelingsbeleid en in
de programma’s voor ontwikkelingssamenwerking. De
sociale dialoog maakt momenteel al wel deel uit van het
intern Europees beleid, van de Europese bilaterale
relaties met andere landen en regio’s, bijvoorbeeld Azië
– Europa (ASEM-proces), en EU – Latijns-Amerika, en
van de ontwikkelingssamenwerkingsactiviteiten van EUlidstaten. Sociale dialoog, capaciteitsopbouw van sociale
partners en de internationale arbeidsnormen zijn echter
nog niet erg aanwezig in de Europese
ontwikkelingssamenwerking. De Europese “Agenda
voor verandering” die in oktober 2011 door de
Europese Commissie werd voorgesteld erkent de rol
van werkgevers- en werknemersorganisaties en van de
sociale dialoog.

Op 8 mei vond de 5de Staten-Generaal van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking plaats in Brussel. Centraal
thema dit jaar was: “Beleidscoherentie voor
Ontwikkeling”. Verscheidene VN-vertegenwoordigers
namen deel aan de bijeenkomst. Emily Sims, expert van
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IAO-Brussel antwoordt op EC consultatie over
maatschappelijk middenveld en ontwikkeling

sterke sociale pijler met waardig werk als conceptueel
kader. Dat kader moet economische, sociale en
ecologische pijlers integreren en de weg banen naar
sociale inclusie en armoedebestrijding. De Raad van
Bestuur benadrukte daarbij het belang van de sociale
dialoog als bijdrage aan duurzame ontwikkeling.

“Naar Rio+20”, ETUC-ETUI conferentie over
een duurzame ‘New Deal’ voor Europa
Het IAO-Brussel formuleerde een antwoord op een
consultatie van de Europese Commissie (EC) over de
rol van het maatschappelijk middenveld bij
ontwikkeling. Het IAO-bureau benadrukte de
belangrijke
rol
van
werknemersen
werkgeversorganisaties en de sociale dialoog bij het
versterken van democratie en governance. In het
antwoord op de consultatie brengt het IAO-Brussel ook
de laatste high level bijeenkomst van het IAB en de EC
in mei 2011 in herinnering. Op die meeting bevestigden
beide instellingen te gaan samenwerken voor het
bevorderen van de sociale dialoog en de internationale
arbeidsnormen in Europese ontwikkelingssamenwerking
en buitenlandse hulp.

IAO-kernboodschappen voor Rio+20

Op 12 en 13 maart 2012 nam het IAO-Brussel deel aan
een debat georganiseerd door het Europees Verbond
van Vakverenigingen (EVV/ETUC) en het Europees
instituut voor vakbonden (ETUI) in Jørlunde
(Denemarken). De conferentie vond plaats in het kader
van het Deens Voorzitterschap van de Raad van de EU
en als voorbereiding van de activiteiten van het
Europees vakverbond voor Rio+20. De conferentie
bracht de Europese Commissie, het Deens
voorzitterschap en EU-lidstaten die betrokken zijn bij
Rio+20 samen met vooraanstaande academici en
vakbondsactivisten
die
duurzame
ontwikkeling
bepleiten.
De conferentie besloot met de vaststelling dat duidelijke
doelstellingen en een zichtbaarder politieke en
operationele
klemtoon
op
duurzame
groei,
tewerkstelling en sociale rechtvaardigheid nodig zijn als
de Rio+20 Conferentie van juni een echt succes moet
worden.

De Raad van Bestuur van de Internationale
Arbeidsorganisatie (IAO) heeft tijdens haar bijeenkomst
in maart 2012 expliciete steun geformuleerd voor de
deelname van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB)
aan de voorbereidingen voor Rio+20. De Raad van
Bestuur formuleerde enkele kernboodschappen van de
IAO voor Rio+20, in het bijzonder de nood aan een
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OSE
lunchdebat:
“Is
Europese
crisisgovernance in overeenstemming met
internationale arbeidsnormen?”

Contacteer ons
IAO-Brussel
Aimé Smekensstraat 40
B-1030 Brussel
België
Tel: +32 (0)2 736 59 42
Fax: +32 (0)2 735 48 25

Tijdens een lunchdebat van het Europees Sociaal
Observatorium (OSE) op 15 maart 2012 in Brussel
debatteerden Rudi Delarue, Directeur van het IAOBrussel en George Dassis, Werknemersgroep van het
Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) over
de relatie tussen Europees economisch bestuur en
internationale arbeidsnormen.

Email: ilo-brussels-press@ilo.org
Website: www.ilo.org/brussels

Rudi Delarue gaf een overzicht van het internationale
juridische kader voor de arbeidsverhoudingen en stond
stil bij een reeks IAO-verdragen die van groot belang
zijn voor het economische bestuur, zoals de verdragen
betreffende de vrijheid van vereniging, het recht op
collectieve
onderhandelingen,
het
werkgelegenheidsbeleid, de vaststelling van de
minimumlonen
en
de
sociale
zekerheid
(minimumnorm). Hij benadrukte de mate waarin de EU
betrokken is bij het werk van de IAO en de impact van
IAO-verdragen op de EU-wetgeving. George Dassis
bevestigde dat de IAO een belangrijke rol kan speken in
de bescherming van de fundamentele arbeidsrechten in
de EU.

Vergaderkalender
Lijst van geplande IAO vergaderingen
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