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ПРЕДГОВОР
На 19 јуни 2009 година, Меѓународната конференција на трудот,
со учество на претставници на владите, работодавачите и работниците
од земјите-членки на МОТ, едногласно го донесоа Заздравување од
кризата: Глобален пакт за работни места.
Овој глобален инструмент се однесува на влијанието на
меѓународната финансиска и економска криза на социјалните услови
и вработувањето. Го промовира продуктивното заздравување насочено
кон инвестиции, вработување и социјална заштита.
Основната цел на Глобалниот пакт за работни места е да се
обезбеди меѓународно прифатена основа за креирање политики
што ќе има за цел намалување на временскиот јаз меѓу економското
заздравување и заздравувањето со можности за пристојна работа. Тоа
е повик за итно делување ширум светот: на национално, регионално и
глобално ниво.
Раководителите на државите и владите, заменик претседателите,
министрите за труд и лидерите на организациите на работодавачи и
работници од сите региони дадоа силна политичка поддршка на
Глобалниот пакт за работни места на Самитот на МОТ за глобалната
криза со работните места, одржана од 15 до 17 јуни 2009 година. Пактот
беше силно поддржан и од Генералниот секретар на ОН, Бан Ки Мун
во неговата порака до Самитот.
Пактот е сеопфатна реакција од претставниците на владите,
деловниот сектор и работната сила – актерите во реалната економија – на
новото зголемување на глобалната стапка на невработеност, недоволна
вработеност и неформална работа, коишто ги сочинуваат претходните
проблеми на пазарот на трудот посочени во Декларацијата за социјална
правда за праведна глобализација на МОТ од 2008 година.
Последиците врз вработувањето предизвикуваат потешкотии за
голем број жени и мажи што работат, семејства и заедници и ја влошува
сиромаштијата. Го загрозуваат остварувањето на Милениумските
развојни цели, ја ослабуваат средната класа, ги зголемуваат ризиците
по социјалната кохезија и ја намалуваат довербата на носителите на
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политиките.
Понатаму, со 45 милиони нови претставници на глобалниот пазар
за работни места годишно – при што повеќето се млади жени и мажи –
треба да се отворат околу 300 милиони нови работни места, во периодот
од сега до 2015 година, за да се одржи чекор со порастот во работната
сила. Од искуството со минатите кризи, знаеме дека има одредено
заостанување во заздравувањето на условите за вработување.
Сето ова објаснува зошто глобалната криза со работните места
може да потрае уште долг период, ако не се преземат помоќни и
понасочени мерки сега, за да се забрза заздравувањето во условите за
вработување, во чекор со подобрувањето на економската состојба.
Со Глобалниот пакт за работни места се предлага урамнотежена
и реална група мерки што земјите, со поддршка од регионалните и
мултилатералните институции, може да ги донесат, заради зајакнување
на нивните напори за справување со кризата во насока на постигнување
економска, социјална и еколошка одржливост.
Претставува интегрирано портфолио на испробани и проверени
политики што ги ставаат вработувањето и социјалната заштита во
фокусот на активностите за справување со кризата. Овие политики
може да се приспособат кон националната и локалната ситуација и
голем број земји веќе применуваат некои од нив.
Со Пактот се предлагаат мерки и политики за:
• задржување, колку што е можно, на вработеноста на жените
и мажите и одржување на претпријатијата, особено малите,
средните и микро претпријатијата;
• поддршка во креирањето работни места и унапредување на
инвестициите во секторите каде што има поголема можност за
вработување, вклучувајќи ги зелените работни места;
• олеснување на побрзото повторно вработување и решавање на
проблемот со дефлација на платите;
• заштита на лицата и семејствата погодени од кризата, особено
најранливите категории и оние вклучени во неформалната
економија, преку зајакнување на системите за социјална заштита,
со цел обезбедување поддршка на приходите и одржливо
заработување за живот, како и сигурни пензии;
• забрзување на заздравувањето на условите за вработување
и проширување на можностите со едновремена работа на
побарувачката на труд и на понудата на труд; и
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• опремување на работната сила со потребните вештини за денес
и утре.
Глобалниот пакт за работни места се заснова на Агендата
за пристојна работа и упатува дека почитувањето на основните
принципи и права на работа, унапредувањето на родовата еднаквост
и охрабрувањето на реакцијата, учеството и социјалниот дијалог се
суштински во заздравувањето и развојот.
Донесени на интегрален и координиран начин, овие политики
може да ја намалат социјалната тензија, да го олеснат негативното
влијание на рецесијата врз луѓето, да ја стимулираат севкупната
побарувачка и да ги зајакнат конкурентните пазарни стопанства и
процесот на повклучителен развој.
Во целина, Глобалниот пакт за работни места се однесува и на
агендата за луѓето и на потребите на реалната економија.
Што е поважно, упатува на координирано глобално делување,
со цел да се зголеми позитивното влијание врз работните места
и одржливите претпријатија ширум светот. Посебно внимание се
осврнува на земјите во развој, особено на нејанеразвиените земји и
земјите со ограничен фискален и политички простор за реагирање во
насока на справување со кризата.
Со Пактот се повикуваат донаторските земји и мултилатералните
агенции да обезбедуваат средства, вклучително и преку постоечките
кризни ресурси, за спроведување на препораките и политиките.
Тоа може да придонесе кон потесно и поефикасно координирање
на политиките и распределбата меѓу релевантните меѓународни
организации, вклучувајќи ги Обединетите нации, Бретон Вудс и
регионалните организации и банки за развој.
Понатаму, со Пактот се одразува заложбата на МОТ за реализација
на одлуките на Одборот на извршни раководители на Обединетите
нации во рамки на систематската заедничка иницијатива за справување
со кризата, како и придонес кон процесите на Г20 и другите владини
процеси.
Трипартитното членство на МОТ се залага за заедничка работа
со цел да придонесе кон успехот на Глобалниот пакт за работни места.
Но, неговиот успех зависи и од националните и меѓународните одлуки
донесени од владите, деловниот сектор, работната сила, парламентите,
локалните власти и граѓанското општество, како и од донаторските
и мултилатералните институции. Заеднички, мора да ја надминеме
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глобалната криза со работните места и да ги обезбедиме одговорите
што луѓето ги очекуваат од лидерите во општеството.
На нивниот самит во јули 2009 година, лидерите на Г8 изјавија
дека Глобалниот пакт за работни места е „соодветна реакција на
кризата во светски рамки и за унапредување на социјалната димензија
на глобализацијата“ и дека „напредните земји и земјите во развој, како и
меѓународните организации треба да работат заеднички за да осигурат
развој насочен кон вработување и да ја промовираат социјалната
кохезија“.
Економско - социјалниот совет на Обединетите нации, во
јули 2009 година, ги охрабри земјите-членки за целосна примена на
Глобалниот пакт за работни места во изготвувањето на нивните пакети
со политики. Исто така, ги повика Обединетите нации да го земат
предвид интегрирањето на содржините на политиката на Пактот во
активностите на националниот систем за координација и националните
тимови за поддршка на националните реакции за справување со
кризата.
Пактот не се однесува само на еднократно заздравување, туку на
иднината. Се истакнуваат четири области: (i) надзорна и регулаторна
финансиска рамка што ќе биде од корист за реалната економија,
одржливите претпријатија и пристојната работа; (ii) ефикасна и добро
регулирана трговија и пазари што ќе бидат функционални за сите,
без протекционизам, но со осврт на состојбата во земјите со помал
приход; (iii) промена кон еколошка економија со помала потрошувачка
на јаглерод; и (iv) развој на насока што ќе им овозможи на сите –
вклучувајќи ги и земјите во развој - да ги стават вработувањето и
социјалната заштита во фокусот на нивните економски, социјални
политики и политики за намалување на сиромаштијата, поддржани на
меѓународно ниво.
Пактот и трипартитната глобална заложба што пактот ја
претставува, нудат единствена можност за земјите и мултилатералниот
систем да одговорат на кризата со една заедничка визија за продуктивно
и урамнотежено заздравување што ќе го заштити достоинството на
луѓето и ќе придонесе кон остварување на праведна и одржлива светска
економија и процес на глобализација.
Хуан Сомавија,
Генерален директор
август 2009 година
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Генералната конференција на Меѓународната организација на
трудот,
имајќи ги предвид говорите на шефовите на државите, заменикпретседателите, премиерите и другите учесници на Самитот
на МОТ по прашањето за глобалната криза со вработување,
имајќи ги предвид предлозите на од Комитетот на конференцијата
за активностите за справување со кризата,
имајќи ја предвид важната улога на Раководниот орган и
Меѓународната канцеларија на трудот во спроведувањето
на одлуките донесени од конференцијата,
имајќи ја предвид Агендата за пристојна работа и Декларацијата
за социјална правда за праведна глобализација, како начин за
справување со социјалната димензија на глобализацијата,
на деветнаесетти јуни две илјади и деветта година, ја донесува следната
резолуција.

ЗАЗДРАВУВАЊЕ ОД КРИЗАТА:
ГЛОБАЛЕН ПАКТ ЗА РАБОТНИ МЕСТА
I. Пристојна работа
како одговор на кризата
1. Глобалната економска криза и нејзините последици упатуваат
дека светот се соочува со изгледи за продолжено зголемување на
невработеноста, продлабочување на сиромаштијата и нееднаквоста.
Вообичаено, условите за вработување се подобруваат неколку години
по заздравувањето на економијата. Во некои земји, едноставното
враќање на претходните нивоа на вработување нема да биде доволно
за ефикасно да придонесе кон постабилна економија и постигнување
на пристојна работа за жените и мажите.
2. Претпријатијата и вработувањето бележат пад. Справувањето со
ваквата ситуација мора да биде дел од секоја сеопфатна активност.
3. Светот мора да се подобри.
4. Постои потреба за координирана глобална политика во насока
на зајакнување на националните и меѓународните напори насочени
1

кон зголемување на работните места, одржливоста на претпријатијата,
квалитетот на јавните услуги, заштита на луѓето при заштита на правата
и унапредување на активноста и учеството.
5. Сето тоа ќе придонесе кон оживување на економијата, праведна
глобализација, напредок и социјална правда.
6. Светот треба да биде поинаков по кризата.
7. Нашата реакција треба да придонесе кон праведната
глобализација, зелената економија и развојот што ќе доведе до ефикасно
отворање на работни места и одржливи претпријатија, почитување
на правата на работниците, унапредување на родовата еднаквост,
заштита на ранливите луѓе, помагање на земјите во обезбедувањето
квалитетни јавни услуги и овозможување на земјите во остварувањето
на Милениумските развојни цели.
8. Владите и организациите на работниците и на работодавачите
се залагаат за заедничка работа што ќе придонесе кон успех на
Глобалниот пакт за работни места. Агендата за пристојна работа на
Меѓународната организацијата на трудот (МОТ) претставува рамка за
таквата реакција.

II. Принципи за унапредување на заздравувањето

и развојот
9. Активноста мора да се заснова на Агендата за пристојна работа
и заложбите од страна на МОТ и органите во склоп на организацијата во
Декларацијата за социјална правда заради праведна глобализација од 2008
година. Претставува рамка за периодот што следи и извор за практични
политики за мултилатерален систем, влади, работници и работодавачи.
На тој начин се обезбедува поврзаност меѓу социјалниот напредок и
економскиот развој и ги вклучува следните принципи:
(1) посебно внимание на заштитата и зголемувањето на стапката на
вработеност преку одржливост на претпријатијата, квалитетни
јавни услуги и градење на соодветна социјална заштита за сите, како
дел од тековната меѓународна и национална активност за помош
во заздравувањето и развојот. Мерките треба да се спроведуваат
брзо и на координиран начин;
(2) зголемување на поддршката на ранливите групи жени и мажи
погодени од кризата, вклучувајќи ги и младите изложени на ризик,
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ниските плати, ниските квалификации, неформалната економија и
мигрантските работници;
(3) насочување на мерките кон одржување на вработувањето и
олеснување на промената на работното место и пристап до пазарот
на трудот за невработените лица;
(4) воспоставување или зајакнување на ефикасни јавни служби за
вработување и други институции на пазарот на труд;
(5) зголемување на еднаков пристап и можности за развој на вештини,
квалитетна обука и образование за подготовка за заздравувањето,
(6) избегнување на протекционистички решенија, како и влошување
на последиците од дефлационата спирала на платите и влошување
на работните услови,
(7) унапредување на суштински стандарди за трудот и други
меѓународни стандарди на трудот, како поддршка на заздравувањето
на економијата и вработувањето и намалување на родовата
нееднаквост;
(8) вклучување во социјален дијалог, како што е трипартитноста и
колективното договарање меѓу работодавачите и работниците,
како конструктивни процеси за зголемување на влијанието на
активностите за справување со кризата врз потребите на реалната
економија;
(9) осигурување кохерентност на краткорочните активности со
економската, социјалната и еколошката одржливост;
(10) осигурување синергија меѓу државата и пазарот и ефективно
и ефикасно регулирање на пазарните економии, вклучувајќи ја
законската и регулаторната средина што овозможуваат отворање
на претпријатија, одржливост на претпријатијата и зголемување
на бројот на работни места во рамки на секторите; и
(11) МОТ, заедно со другите меѓународни агенции, меѓународни
финансиски институции и развиените земји треба да ја зајакнат
кохерентноста на политиките и да ја продлабочат помошта за
развој и поддршка на најнеразвиените земји, земјите во развој и
земјите во транзиција со ограничен фискален и политички простор
за реагирање на кризата.
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III. Активности за пристојна работа

10. Горенаведените принципи претставуваат општа рамка, врз
основа на којашто, секоја земја може да дефинира пакет со политики
што ќе се однесуваат конкретно на состојбата и приоритетите. Тие
треба еднакво да ги одразуваат и поддржуваат активностите на
мултилатералните институции. Во продолжение се наведени некои од
конкретните опции за политики.
ЗАБРЗУВАЊЕ НА ОТВОРАЊЕТО РАБОТНИ МЕСТА,
ЗАЗДРАВУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА И ОДРЖУВАЊЕ НА
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА
11. За ограничување на ризикот од долгорочна невработеност и
зголемување на неформалноста што може тешко да се регулираат, треба
да го поддржиме отворањето на работни места и да им помогнеме на
луѓето во работата. За да се постигне тоа, согласни сме целосното и
продуктивно вработување и пристојната работа да бидат во фокусот
на активностите за справување со кризата. Тие активности може да
вклучуваат:
(1) зголемување на ефикасната побарувачка и помагање во
одржувањето на нивото на платите, вклучително и преку макроекономски
стимулирачки пакети;
(2) помагање на лицата што бараат вработување преку:
(i) спроведување на ефикасни, соодветно насочени активни
политики за пазарот на трудот;
(ii) подобрување на конкуренцијата и зголемување на ресурсите
што се достапни на јавните служби за вработување, така
што лицата што бараат вработување ќе добијат соодветна
поддршка и во случаите кога работат за приватни агенции за
вработување, обезбедување квалитетни услуги и почитување
на правата; и
(iii) спроведување програми за стекнување стручни и
претприемнички вештини за платено вработување и
самовработување;
(3) вложување во развој на вештините на работниците, подобрување
на вештините и преквалификување заради подобрување на можностите
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за вработување, особено за лицата што ја загубиле или се под ризик да
ја загубат работата или за ранливите групи;
(4) ограничување или избегнување на загуба на работни места и
поддршка на претпријатијата во задржувањето на работната сила
преку добро планирани шеми што ќе се спроведуваат преку социјален
дијалог и колективно договарање. Тука може да се вклучи поделбата на
работата и делумните надоместоци за невработеност;
(5) поддршка за отворање работни места во сите сектори на
економијата, препознавајќи го повеќекратното влијание на насочените
напори;
(6) препознавање на придонесот на малите и средни претпријатија
(МСП) и микро претпријатијата во отворањето работни места и
промовирање на мерки што вклучуваат пристап до достапни кредити,
при што ќе се овозможи поволна средина на нивен развој;
(7) препознавање дека кооперативите обезбедуваат работни места
во нашите заедници, од многу малите претпријатија до големите
мултинационални претпријатија и ја приспособуваат поддршката
според нивните потреби;
(8) користењето на јавните шеми за гарантирање на вработувањето
при привремено вработување, програмите за јавна работа при итни
случаи и други шеми за директно отворање на работни места, коишто
се добро насочени и ја вклучуваат неформалната економија;
(9) воспоставување на регулаторна средина што е погодна за отворање
работни места преку отворање и развој на одржливи претпријатија; и
(10) зголемување
на
инвестициите
во
инфраструктурата,
истражувањето и развојот, јавните услуги и „зеленото“ производство и
услуги како важни алатки за отворање на работни места и поттикнување
на одржливи економски дејности.
ГРАДЕЊЕ СИСТЕМИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
И ЗАШТИТА НА ЛУЃЕТО
12. Одржливите системи за социјална заштита што им помагаат на
ранливите групи може да го спречат зголемувањето на сиромаштијата,
да помогнат во справувањето со социјалните потешкотии и да помогнат
во стабилизирањето на економијата и одржувањето и унапредувањето
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на можностите за вработување. Во земјите во развој, системите за
социјална заштита може да ја олеснат сиромаштијата и да придонесат
кон економски и социјален развој. Во состојба на криза, како погодни
може да се сметаат краткорочни мерки за помош на најранливите
групи.
(1) Земјите треба да размислуваат во насока на:
(i) воведување парични шеми за сиромашните да може да
ги задоволат нивните основни потреби и да ја намалат
сиромаштијата;
(ii) градење соодветна социјална заштита за сите, врз основа на
базичниот праг на социјална заштита што вклучува: пристап
до здравствена нега, безбедност на приходите на постарите
лица и лицата со посебни потреби, надоместоци за децата и
сигурност на приходите, во комбинација со јавните шеми
за гарантирање на вработеноста за невработените лица и
сиромашните;
(iii) зголемување на времетраењето и опсегот на надоместоците
во случај на невработеност (заедно со релевантните мерки за
создавање соодветни поттикнувања за работа што ги имаат
предвид тековните карактеристики на националните пазари на
трудот);
(iv) осигурување дека долгорочно невработените лица ќе останат
во контакт со пазарот на трудот преку, на пример, развој на
вештините за зголемување на можностите за вработување;
(v) обезбедување гаранции за минимални надоместоци во земјите
каде што пензиските и здравствените фондови не може
повеќе соодветно да се финансираат со цел да се осигури дека
работниците се соодветно заштитени и да се размислува за
подобра заштита на заштедите на работниците во планот за
идната шема; и
(vi) обезбедување соодветна покриеност за привремените
работници и работниците на определено време.
(2) Сите земји, преку комбинација на поддршка на приходот,
развој на вештини и спроведување на правата на еднаквост и
недискриминација, треба да им помогнат на ранливите групи што
се најтешко погодени од кризата.
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(3) Со цел да се избегне дефлациска спирала на платата, треба да се
имаат предвид следните опции:
социјален дијалог;
колективно договарање;
задолжителна или договорена минимална плата.
Минималните плати треба редовно да се ревидираат и
приспособуваат.
Владите, како работодавачи и набавувачи, треба да ги почитуваат
и унапредуваат договорените стапки за платите.
Стеснувањето на јазот во платите меѓу родовите треба да биде
суштински дел на овие напори.
13. Земјите што имаат и ефикасно спроведуваат системи за
социјална заштита имаат вредни вградени механизми за стабилизирање
на нивните економии и за справување со социјалното влијание на
кризата. Кај овие земји може да постои потреба за зајакнување на
постоечките системи за социјална заштита. За другите земји, приоритет
е да се задоволат итните потреби, притоа градејќи ја основата за
посилни и поефикасни системи.
ЗАЈАКНУВАЊЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО
НА МЕЃУНАРОДНИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТРУД
14. Меѓународните стандарди за труд претставуваат основа и
поддршка на правата на работа и придонесуваат кон градење на култура
за социјален дијалог, којшто е особено корисен во време на криза. Со
цел да се спречи појавувањето на надолна спирала кај работните услови
и да се овозможи заздравувањето, особено е важно да се препознае
дека:
(1) Почитувањето на основните принципи и права на работа е
суштинско за човековото достоинство. Исто така, суштинско е
и за заздравувањето и развојот. Следствено, неопходно е да се
зголеми:
(i) напорот за елиминирање и спречување на зголемувањето на
формите на принуден труд, детски труд и дискриминација на
работа; и
(ii) да се почитува слободата за здружување, правото на
организирање и ефективно препознавање на правото за
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колективно договарање, како механизми што ќе овозможат
продуктивен социјален дијалог во време на зголемена
социјална тензија, во формалната и неформалната економија.
(2) Тука може да се земат предвид и голем број релевантни
меѓународни конвенции и препораки за трудот. Тука се вклучени
инструментите на МОТ за политиката за вработување, платите,
социјалното осигурување, работните односи, прекинувањето
на вработувањето, трудовата администрација и инспекција,
мигрантските работниците, работните услови во јавните договори,
безбедност и здравје при работа, работно време и механизми за
социјален дијалог.
(3) Трипартитната декларација на МОТ за принципите што се
однесуваат на мултинационалните претпријатија и социјалната
политика е важна и корисна алатка за сите претпријатија,
вклучително и за оние во синџирот на снабдување, за справување
со кризата на социјално одговорен начин.
СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ: КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРАЊЕ,
УТВРДУВАЊЕ НА ПРИОРИТЕТИ, ПОТТИКНУВАЧКИ
АКТИВНОСТИ
15 Особено во време на зголемена социјална тензија, поголемото
почитување и примената на механизмите за социјален дијалог,
вклучувајќи го и колективното договарање, каде што е соодветно на
сите нивоа, е од суштинско значење.
16. Социјалниот дијалог е непроценлив механизам за креирање
на политики што ќе одговараат на националните приоритети.
Понатаму, претставува цврста основа за утврдување на заложбата
на работодавачите и работниците за заедничко делување со владите,
неопходно за надминување на кризата и за одржливо заздравување.
Успешно спроведениот социјален дијалог, поттикнува доверба во
постигнатите резултати.
17. Зајакнувањето на капацитетите за трудовата администрација и
трудовата инспекција е важен елемент во активностите за заштита на
работниците, социјалното осигурување, политиките на пазарот за труд
и социјалниот дијалог.
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IV. Кон иднината: Создавање праведна

и одржлива глобализација
18. Горенаведената агенда е тесно поврзана со другите димензии
на глобализацијата и бара кохерентност на политиките и меѓународна
координација. МОТ треба целосно да соработува со Обединетите
нации и сите релевантни меѓународни организации.
19. МОТ ја поздравува поканата на Г20 до МОТ, во соработка со
други релевантни организации, да направи процена на преземените
активности и активностите што се потребни за во иднина.
20. Ја потврдуваме нашата поддршка на улогата на МОТ во рамки
на Одборот на извршни директори на ОН, којшто може да помогне во
креирањето на поволна меѓународна средина за решавање на кризата.
Ја охрабруваме МОТ да има улога на олеснувач, со цел да се осигури
ефикасно и кохерентно спроведување на социјалните и економските
политики во овој поглед.
21. Важно е остварување соработка, особено по следните
прашања:
(1) градење на поцврста, поконзистентна на глобално ниво, регулаторна
рамка за финансискиот сектор, со цел да таа да служи на реалната
економија, да промовира одржливост на претпријатијата и
пристојна работа и подобра заштита на заштедите и пензиите на
луѓето;
(2) унапредување на ефикасната и добро регулираната трговија и
пазари што се поволни за сите и избегнување на протекционизмот
од страна на земјите.
При олеснувањето на пречките на домашните и странските пазари мора
да се земе предвид и различниот степен на развој на земјите; и
(3) преминување кон еколошка економија со помала емисија на
јаглерод што ќе помогне во зголемувањето на работните места,
намалувањето на социјалните јазови и поддршка на развојните
цели и реализацијата на пристојната работа во процесот.
22. За голем број земји во развој, особено во најнеразвиените,
глобалната рецесија води до влошување на состојбата со големата
невработеност, недоволната вработеност и сиромаштијата.
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Ја препознаваме потребата за:
(1) ставање поголем приоритет за создавање можности за пристојна
работа со систематски, добро опремени и повеќедимензионални
програми за остварување на пристојната работа и развој во
најнеразвиените земји;
(2) промовирање на отворањето работни места и создавање нови
можности за пристојна работа преку унапредување и развој на
одржливи претпријатија;
(3) обезбедување стручна и техничка обука и развој на претприемачки
вештини особено за невработените млади луѓе;
(4) решавање на проблемот со неформалноста со цел да се постигне
транзиција кон формално вработување;
(5) препознавање на вредноста на земјоделството во земјите во развој и
потребата за рурална инфраструктура, индустрија и вработување;
(6) зголемување на економската разновидност со градење капацитет
за производство и услуги со додадена вредност за поттикнување
на домашната и надворешната побарувачка;
(7) охрабрување на меѓународната заедница, вклучително и на
меѓународните финансиски институции, со цел обезбедување
ресурси за цикличните активности на земјите што се соочуваат со
фискални и политички ограничувања;
(8) залагање за поголема помош во спречувањето на нереализацијата
на милениумските развојни цели; и
(9) поттикнување на меѓународната заедница да обезбеди развојна
помош, вклучувајќи и буџетска поддршка, за градење на основа за
социјална заштита на национално ниво.
23. Владите треба да ги земат предвид опциите како што се
минималните плати за намалување на сиромаштијата и неправичноста,
за зголемување на побарувачката и придонесување кон економска
стабилност. Конвенцијата на МОТ за утврдување на минимална плата,
1970 година (бр. 131) може да послужи како насока во тој поглед.
24. Тековната криза може да се гледа како можност за формирање
на нови политики за обезбедување родова еднаквост. Пакетите за
заздравување во текот на економските кризи треба да го имаат предвид
влијанието врз жените и мажите и да го вклучуваат родовиот аспект во
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сите мерки. Во рамки на дискусиите за пакетите за заздравување, во
однос на нивното изготвување и процената на нивниот успех, жените
мора да имаат ист глас со мажите.
25. Со цел препораките и опциите од Глобалниот пакт за работни
места да имаат ефект, потребни се финансиски средства. Земјите во
развој со ограничени фискални можности за донесување на политики
за справување со кризата и заздравување имаат потреба од поддршка.
Се повикуваат донаторските земји и мултилатералните агенции да
обезбедуваат средства, вклучително и преку постоечките кризни
ресурси, за спроведување на препораките и политиките.

V. Активности на МОТ

26. МОТ ја препознава својата улога во клучните области за
справување со кризата и за унапредување на економскиот и социјалниот
развој. Капацитетот на МОТ за истражување и анализа на економските
и социјални податоци е доста важен во овој контекст. Експертизата
на организацијата треба да биде во фокусот на работата со владите,
социјалните партнери и мултилатералниот систем. Вклучува, но не е
ограничена на:
креирање вработувања;
планирање за социјална заштита и модели за финансирање;
- активни програми за пазарот на трудот;
- механизми за утврдување минимална плата;
- институции на пазарот на труд;
- трудова администрација и трудова инспекција;
- програми за пристојна работа;
- отворање и развој на претпријатија;
- меѓународни стандарди за трудот – спроведување и следење;
- социјален дијалог;
- прибирање податоци;
- родова рамноправност на пазарот на труд;
- програми за работни места со ХИВ/СИДА; и
- миграција на трудот;
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27. Следните активности може само да ја зајакнат практичната
работа наведена погоре:
• подобрување на капацитетот на земјите за обезбедување и
користење на информациите за пазарот на трудот, вклучувајќи го
и движењето на платите, како основа за информирано креирање
политики и прибирање и анализа на конзистентни податоци што ќе
им помогнат на земјите да го утврдат својот напредок;
• прибирање и доставување информации за одговорот на кризата и
пакетите за заздравување на земјите;
• процена на преземените активности и на активностите што
се потребни во иднина, во соработка со другите релевантни
организации;
• зајакнување на партнерствата со регионалните банки за развој и
останатите меѓународни финансиски институции;
• зајакнување на капацитетот на национално ниво за дијагностицирање
и советување во однос на политиките; и
• поставување на активностите за справување со кризата како
приоритет на Националните програми за пристојна работа.
28. МОТ се залага за одвојување на неопходните човечки и
финансиски ресурси и работа со останатите агенции за обезбедување
помош на членките на коишто им е потребна таква помош во примената
на Глобалниот пакт за работни места. Притоа, МОТ се раководи од
Декларацијата за социјална правда за праведна глобализација од 2008
година и придружните одлуки.
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За дополнителни информации за активностите за справување со
кризата на МОТ, видете:
Изјава од Генералниот директор на Меѓународната канцеларија на
трудот пред Меѓународниот монетарен и финансиски комитет и
Комитетот за развој (Вашингтон, 20-21 октомври 2007 година)
www.ilo.org/public/english/bureau/dgo/speeches/somavia/
2007/imfcdc.pdf
Изјава од Генералниот директор пред Меѓународниот монетарен и
финансиски комитет и Комитетот за развој (Вашингтон, 12-13
април 2008 година)
www.ilo.org/public/english/bureau/dgo/speeches/somavia/
2008/ifi.pdf
Изјава од Генералниот директор пред Меѓународниот монетарен и
финансиски комитет и Комитетот за развој (Вашингтон, 10-11
октомври 2008 година)
www.ilo.org/public/english/bureau/dgo speeches/somavia/
2008/imfc.pdf
Создавање праведна глобализација: Перспективи и изгледи за Агендата
за пристојна работа, документи поднесени до Работната група на
управниот орган за социјалната димензија на глобализацијата,
ноември 2008 година
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-ed_norm/-relconf/
documents/meetingdocument/wcms_099853.pdf
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-ed_norm/-relconf/
documents/meetingdocument/wcms_100446.pdf
Извештај на работната група за социјалната димензија на
глобализацијата, ноември 2008 година
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/
documents/meetingdocument/wcms_100632.pdf
Изјава од претставниците на управниот орган на МОТ, 21 ноември
2008 година
www.ilo.org/global/What_we_do/Officialmeetings/gb/
GBSessions/lang--en/docName--WCMS_100689/index.htm
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Извештај за трипартитниот состанок на високо ниво за тековната
глобална финансиска и економска криза – заклучоци на
претседавачот, март 2009 година
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/
documents/meetingdocument/wcms_104129.pdf
Изјава од Генералниот директор пред Меѓународниот монетарен и
финансиски комитет и Комитетот за развој (Вашингтон, 25-26
април 2009 година)
www.ilo.org/public/english/bureau/dgo/speeches/somavia/
2009/ifi.pdf
Справување со глобалната криза со вработувањето преку политиките
за пристојна работа – извештај на Генералниот директор пред
Меѓународната конференција на трудот, 98 седница, 2009 година,
www.ilo.org/global/What_we_do/Officialmeetings/ilc/ILC
Sessions/98thSession/ReportssubmittedtotheConference/
lang--en/docName--WCMS_106162/index.htm
Презентација на генералниот директор на неговиот извештај пред
Меѓународната конференција на трудот, Привремен извештај, бр.
6, 98 сесија, среда, 3 јуни 2009 година
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/
documents/meetingdocument/wcms_107632.pdf
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