
Yfirlýsing um hlutverk og markmið Alþjóðavinnumálastofnunarinnar. 

 

Allsherjarþing Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, sem saman kom til 26. fundar í 

Phíladelfíu, samþykkir hér með hinn 10. maí 1944 þessa yfirlýsingu um hlutverk og 

markmið Alþjóðavinnumálastofnunarinnar og um þær meginreglur, sem marka eiga 

stjórnarhætti aðildarríkjanna. 

 

I. 

Allsherjarþingið endurstaðfestir grundvallarreglur þær, sem stofnunin er reist á, og þá 

einum þessar: 

a) að vinnan er ekki verzlunarvara, 

b) að málfrelsi og félagagrelsi er frumskilyrði áframhaldandi framfara,  

c) að fátækt, hvar sem er, sofnar hagsæld um víða veröld í voða 

d) að baráttu gegn skorti þarf að heyja með óbilandi þrótti innan sérhvers 

þjóðfélags og með stöðugri og samræmdri alþjóðaviðleitni. Þar sem 

fulltrúar verkamanna og vinnuveitenda eru jafnréttháir fulltrúum 

ríkisstjórna og leggja lag sitt saman um að vinna að því með frjálsum 

umræðum og lýðræðislegum ákvörðunum að auka sameiginlega 

hagsæld. 

 

II. 

Það er sannfæring allsherjarþingsins, að reynslusönnun sé fengin fyrir þeirri 

staðhæfingu í stofnskrá Alþjóðavinnumálastofnunarinnar að varanlegum friði verði 

einungis komið á með því að reisa hann á félagslegu réttlæti, og kveður 

allsherjarþingið því svo á: 

a) að allir menn hafi án tillits til kynþáttar, trúar eða kynferðis, rétt til að 

vinna að efnahagslegri velsæld sinni og andlegum þroska, frjálsir, á 

mannsæmandi hátt, við efnahagslegt öryggi og jafnréttisaðstöðu. 

b) að aðalmarkmið þjóðlegra og alþjóðastjórnmála eigi að vera það að 

skapa þær aðstæður, er geri þetta framkvæmanlegt. 

c) að þetta sjónarmið skuli haft við mat á öllum þjóðlegum og 

alþjóðastjórnarstefnum og aðgerðum og einkum þeim, er varða 

efnahagsmál og fjárhags, og að þær skuli einugnis viðurkenndar, að 

svo miklu leyti sem þær teljast stuðla að, en ekki torvelda, að þessu 

meginmarkmiði verið náð. 

d) að sú skylda hvíli á Alþjóðavinnumálastofnuninni að rannsaka og 

athuga allar alþjóðastjórnarstefnur og aðgerðir efnahagslegs og 

fjárhagslegs eðlis með hliðsjón af þessu meginmarkmiði. 

e) að Alþjóðavinnumálastofnunin megi að athuguðum öllum 

efnahagslegum og fjárhagslegum atriðum, er máli skipta, taka upp í 

úrskurði sína og ályktanir þau ákvæði, sem hún telur við eiga, er hún 

leysir af hendi þau verkefni, sem hanni eru falin. 

 

III. 

Allsherjarþingið telur það heilaga skyldu Alþjóðavinnumálastofnunarinnar að styðja 

meðal þjóða heimsins hvers konar stefnumál, er miðað að því: 

a) að veita öllum mönnum atvinnu og bæta lífskjör manna.  

b) að vieta verkamönnum atvinnu ivð störf, þar sem þeir geti orðið þeirrar 

ánægju aðnjótandi, að hæfni þeirrra og kunnátta komi að sem beztum 



notum og að þeir þannig leggi sem stærstan skerf til sameiginlegrar 

hagsældar. 

c) að skapa – með þetta markmið fyrir augum og að nægjanlega 

tryggðum hag þeirra, er í hlut eiga, - aðstæður fyriri  aukinni kunnáttu 

verkalýuðs og tilfærslu mannafla, þar með talinn útflutningur og 

innflutiningur fólks í atvinnuskyni eða landnáms. 

d) að greiða fyrir hverri þeirri aðgerð, sem varðar verkalaun, tekjur, 

vinnutíma og annan aðbúnað við vinnu og ætlað er að tryggja öllum 

réttláta hlutdeild í þeim afrakstri, er af framförum leiðr, svo og 

þurftarlaun handa þeim verkalýuð, er slíkrar verndar þarfnast. 

e) að viðurkenndur sé á virkan hátt réttur stéttarfélaga til að gera 

heildarkjarasamninga, svo og viðurkennd sé samvinna atvinnurekenda 

og verkalýðs í því skyni að bæta stöðugt afköst I framleiðslu og enn 

framur samtök verkalýðs og vinnuveitenda, sem miða að því að 

undirbúa og framkvæma félagslegaro efnahaglslegar ráðstafanir. 

f) að efla sé félagslegt öryggi í því skyni að sjá öllum, sem þess þarfnast, 

fyrir þurftartækjum og sæmilegri læknishjálp. 

g) að vernda á fullnægjandi hátt líf og heilsu verkamanna við öll störf. 

h) að gera ráðstafanir til verndar börnum og mærðrum. 

i) að gera ráðstafanir til fullnægjandi manneldis og húsnæðis og skapa 

aðstæður til hressivistar og menningar. 

j) að tryggja jafnréttisaðstöðu til menntunar og starfa. 

 

IV. 

Það er sannfæring allsherjarþingsins, að fullkomnari og víðtækari hagnýting auðlinda 

heimsins, sem nauðsynleg er til að ná þeim markmiðum, sem getur í þessari 

yfirlýsingu, geti orðið tryggð með virkum þjóðlegum og alþjóðlegum framkvæmdum, 

þar með töldum aðgerðum, er miða að því að auka framleiðslu og neyzlu, að afstýra 

stórkostlegum verðsveiflum, að efla efnahagslegar og félagslegar framfarir á þeim 

svæðum jarðar, þar sem þróun er skemmra á veg komin, að tryggja stöðugra verð 

hráefna á heimsmarkaðinum og að stuðla að víðtærki og stöðugri heimsverzlun. 

Samkv. þessu heitir allsherjarþignið fullri samvinnu Alþjóðavinnumálastofnunarinnar 

við hverja þá samþjóðlega aðila, sem kann að verða falið að taka á sig hluta af 

ábyrgðinni á þessu mikla hlutverki og á því að vinna að bættum heilbrigðisháttum, 

menntun og hagsæld allara þjóða. 

 

V. 

Allsherjarþingið kveður svo á, að meginreglur þær, sem greindar eru í yfirlýsingu 

þessari, taki til allra þjóða, og þrátt fyrir það, þótt haga verði beitingu þeirra með 

hliðsjón af því stigi efnalegrar og félagslegrar þróunar, sem hver einstök þjóð hefur 

náð, þá sé framkvæmd þeirra í æ ríkara mæli, bæði gagnvart þjóðum, sem enn eru 

ósjálfstæðar, og gagnvart þjóðum, sem þegar hafa náð sjálfstjórn, hugðarmál alls hins 

siðmenntaða heims. 

 

 

 

 

 

 

 


