
                                                                                     
 NORMES FONAMENTALS DEL TREBALL 

 
 

Antecedents 
 

La globalització sustentada sobre les tecnologies de la informació i de la comunicació, la fi de la guerra 

freda, la liberalització i desregulació de fluixos financers i comercials, obliga a intensificar l'exigència 

d'establir unes normes internacionals de treball. L'extensió de la democràcia o el creixement econòmic 

no garanteixen el benestar social i l'eradicació de la pobresa. Només un determinat nombre de països ha 

aconseguit beneficiar-se de les oportunitats que ofereix la globalització, incrementant-se la bretxa entre 

els més pobres i els més rics. Al mateix temps, com norma general, també han augmentat les 

desigualtats en l'interior dels països. 

 

La creació en 1994 de l'OMC va propiciar el debat sobre la relació existent entre comerç i normes 

laborals. En 1995 el Cim Mundial de Nacions Unides sobre Desenvolupament Social –celebrada en 

Copenhaguen- va situar la plena ocupació com prioritat bàsica de les polítiques econòmiques i socials. 

En el mateix fòrum es va acordar protegir els drets bàsics dels treballadors, amb especial referència a la 

promoció de “el compliment/ l’observança dels convenis pertinents de l'OIT, inclosos els quals tracten de 

la prohibició del treball forçós i del treball infantil, la llibertat d'associació, el dret de sindicació i de 

negociació col·lectiva així com el principi de no-discriminació”. Aquestes afirmacions van preparar el 

terreny per a l'elaboració d'una declaració de l'OIT relativa als principis i drets fonamentals en el treball. 

 
La Declaració 
 

La Declaració de l'OIT relativa als principis i drets fonamentals en el treball va ser adoptada 

finalment al 1998. Compromet als Estats membres de l'OIT a respectar i promoure, amb independència 

que hagin ratificat o no els convenis corresponents, els principis i drets compresos en les categories 

següents: 

 Llibertat d'associació i llibertat sindical. 

 Reconeixement efectiu de la negociació col·lectiva i el dret de vaga. 

 Eliminació del treball forçós o obligatori. 

 Abolició del treball infantil. 

 Eliminació de la discriminació en matèria d'ocupació i ocupació. 

  

Aquests drets són universals, aplicables a totes les persones dels Estats membres de l'OIT, amb 

independència del seu desenvolupament econòmic o el seu règim polític. 

 

El seguiment de la declaració 
 

Els Estats membres que no hagin ratificat un o varis dels convenis fonamentals, han de presentar 

anualment una memòria sobre la situació dels principis i drets en els seus països, indicant quins 

obstacles han impedit la seva ratificació i, en el seu cas, assenyalant les seves necessitats d'assistència 

tècnica. Les memòries elaborades pels Estats són estudiades per un grup d'experts independents les 

observacions dels quals són traslladades al Consell d'Administració de l'OIT. 

 

L'OIT també elabora anualment un informe global sobre la situació dels principis i drets inclosos en la 

Declaració. Aquest informe ofereix una visió dinàmica de les tendències mundials i regionals així com els 

àmbits en els quals es fa necessària la cooperació internacional. 

 

Els principis i drets de la declaració són una referència inexcusable per a organitzacions i empreses, 

estant incorporats en la Declaració Tripartida de principis sobre empreses multinacionals i política social 

de l'OIT, en les línies directrius per a empreses multinacionals de l'OCDE, en el Pacte Mundial de Nacions 

Unides i en un nombre creixent de codis de conducta i acords mundials subscrits per empreses 

multinacionals. 

 

El 7 d'octubre de 2008, la CSI ha cridat a una Jornada Mundial d'Acció per la 

universalització de les Normes Fonamentals del Treball 


