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In  werd bij het Verdrag van Versailles, dat de beëindiging van de eerste
wereldoorlog bekrachtigde, bepaald dat er een Internationale Arbeidsorganisatie
zou worden opgericht. Universele en duurzame vrede werd niet mogelijk geacht
als die niet gebaseerd zou zijn op sociale rechtvaardigheid.
In  viert de  dus haar -jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan organi-
seren de Universiteit Leiden en het Ministerie van Sociale Zaken enWerk-
gelegenheid gezamenlijk een conferentie over de rol van de  in tijden van
crisis.

Drie thema’s zullen aan de orde komen. Het eerste thema betreft de vraag hoe de
-Verdragen en de -Standards, in combinatie met andere aspecten van
sociaal beleid (aanwezigheid van vakbonden), de economische ontwikkeling en
de welvaart (of crisis) beïnvloeden. Tevens wordt nagegaan of het bestaan van
zulke ‘standards’ en sociaal beleid een hulp of juist een hindernis is in het vinden
van een uitweg uit de economische crisis. Op basis van een data-set over een
groot aantal economieën in verschillende stadia van ontwikkeling en met een
verschil in openheid voor politieke en economische integratie op wereldschaal
zullen hierover enkele uitspraken worden gedaan.
Het tweede thema betreft internationale migratie van werknemers, de economi-
sche noodzaak daarvan, de problematische kanten ervan en de vraag hoe dit alles
in goede banen te leiden waarbij de mogelijkheden vanuit -perspectief
worden benadrukt.
Bij het derde thema staat de vraag centraal naar de nieuwe sociaaleconomische
ordening in de wereld na de economische crisis. Tal van internationale gremia
wordt hierin een rol toegedicht, zoals de Wereldbank, de , en andere. De vraag
is hier wat de rol van de  zou kunnen zijn en hoe een dergelijke nieuwe orde-
ning er zou kunnen uitzien.

De conferentie is bedoeld voor parlementariërs, bestuurders, beleidsmakers,
belangenbehardigers, wetenschappers, ondernemers, werknemers, voor wie de
 een bekend begrip is, maar zeker ook van diegenen die minder bekend zijn
met de  en die meer willen weten over de invloed van een internationale tri-
partite -organisatie in tijden van crisis.

 

Dagvoorzitter: .. ..    , rector magnificus en
voorzitter College van Bestuur Universiteit Leiden, hoogleraar internationaal
arbeidsrecht

Opening door de Minister van Sociale Zaken enWerkgelegenheid
.  ...  

De , de  en Europa
. ...    , voorzitter Sociaal Economische Raad

Nederlands crisispakket in vergelijkend  perspectief
. .  ,  , directeur Partnerships and Development
Cooperation, , Geneve.

De , sociaal beleid en economische ontwikkeling
..  .  , directeur Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies
, Universiteit van Amsterdam

De  en arbeidsmigratie
. .   , onderzoeker International Migration Instituut,
Universiteit van Oxford

De , , Wereldbank en een nieuwe economische ordening
. ...  , -gezant in Irak

Discussie/Q&A

Borrel

Deelname aan de conferentie is kostenloos, opgave via e-mail
jaar@gmail.com of via aangehechte antwoordkaart. Voor nadere informatie:
Hetty van der Meij, Universiteit Leiden, telefoon    8.

Tijdens de conferentie bestaat de gelegenheid het jubileumboek The  and the
quest for social justice, - tegen gereduceerd tarief aan te schaffen.
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Universiteit Leiden, Academiegebouw (Klein Auditorium)

Rapenburg , Leiden


