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ÖnsÖz

ILO’nun İş Dünyası (World of Work) dergisi, 1992 yılında çıkan ilk sayısın-
dan bu yana iş dünyasında cinsiyet eşitliğine dair bilgi paylaşımı ve sorunların 
ele alınmasında etkili bir araç oldu. Dergi ILO’nun bu gibi sorunlara hem 
genel merkezindeki etkinlikler yoluyla hem de, daha da önemlisi, dünyanın 
her yerindeki üç tamamlayıcı unsuruna –hükümetler, işçi ve işveren örgütle-
ri– desteği ile nasıl tepki verdiğini sergilemeye çabalamıştır.

Elinizdeki yayın İş Dünyası dergisinde 1999-2006 yıllarında yayınlanmış 
makalelerden yapılan bir derlemedir. Makaleler Estonya’da iş arayan kadın-
ların karşılaştıkları zorluklardan, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti’nde cinsiyet 
eşitliğine getirilen yenilikçi yaşam döngüsü yaklaşımına, oradan Norveç’teki 
ilerici babalık izni politikalarına kadar uzanan bir kapsamdadır. Okuyucunun 
seçimleri hem ilginç hem de ilham verici bulacağı umulmaktadır. Hepsinden 
de önemlisi, makalelerden pek çoğunun herhangi bir yerde taklit edilebilecek 
başarılı cinsiyet eşitliği girişimleri içermesidir. Yayın bu yönüyle bilgi paylaşı-
mı açısından önemli bir araç haline gelmektedir.

Cinsiyet temelli ayrımcılıktan özgürleşme, insanca çalışmanın önemli 
bir boyutu olmayı sürdürüyor ve her yerde geçerli olan insan haklarının ev-
rensel sosyal alanının bir parçasını oluşturuyor. Cinsiyet eşitliğini geliştir-
meye yönelik büyük adımlar atılmış olmakla beraber, insanca çalışma kav-
ramının tüm kadın ve erkeklerin hayatlarının bir gerçeği haline gelmesini 
engelleyen önemli boşluklar varlığını sürdürüyor. Bulgulara göre, kadınların 
erkeklere kıyasla düzenli gelir ve ücretli iş sahibi olmaları daha az olası; aynı 
zamanda önemli karar alıcı pozisyonlarındaki erkeklerin sayısı kadınların sa-
yısının çok üzerindeyken veri toplanabilen ekonomilerin neredeyse hepsinde 
kadınların eve ait işlere katkısı erkeklerin katkısını ciddi şekilde geçiyor. Ka-
dınlar aynı tip işlerden erkeklere oranla daha az kazanmakla beraber, kadın 
işçilerin kayıtdışı ekonomi içerisinde bulunması erkeklere oranla daha olası 
ki, bu işlerde sosyal güvenlik az ve geçicilik yüksektir.
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Dünyada Cinsiyet Eşitliği

Yukarıdakilere dair farkındalığı sebebiyle ILO, cinsiyet eşitliğini, kadın 
ve erkeklerin özgürlük, eşitlik, güvenlik ve insan onurunu içeren, insancıl 
ve üretken iş ortamlarına kavuşma fırsatlarını teşvik eden İnsanca Çalışma 
Gündemi’nin tamamlayıcısı olarak değerlendirmektedir. 

Bu yayın, Cinsiyet Eşitliği Bürosu ile İletişim ve Kamu Bilgilendirme 
Bölümü tarafından ortaklaşa hazırlandı. Bu iki birimin günlük işleri birbi-
rinden hayli farklı gibi gözükse de, etkinliklerimizde kullandığımız stratejiler 
benzerdir. Her iki birim de, hem bilgi paylaşımının ILO’nun tamamlayıcı 
unsurlarına hizmet çabasını desteklemekte bir araç olarak muazzam değer ta-
şıdığının, hem de cinsiyet eşitliğinin insanca çalışmanın özünde yer aldığının 
bilincindedir.

Son olarak, bu yayın varlığını, makaleleri seçmiş ve son ürünü birara-
ya getirmiş olan Cinsiyet Eşitliği Bürosu ile İletişim ve Kamu Bilgilendirme 
Bölümü’nde çalışan meslektaşlarımıza borçlu: Geir Tonstol, Jessie Fredlund, 
Philomena De Agrella, May Hofman ve Marcel Crozet. Özel teşekkürümüz 9 
yıl boyunca İş Dünyası dergisinin ve dolayısıyla burada bulunan makalelerin 
çoğunun editörlüğünü yapmış olan Thomas Netter’a gidiyor. 

Evy Messell
Başkan
Cinsiyet Eşitliği Bürosu

Zohreh Tabatabai
Başkan

İletişim ve Kamu Bilgilendirme Bölümü
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GİRİş

Bu kitap ILO’nun çıkardığı İş Dünyası (World of Work) dergisinin 1999-2000 
yılları arasındaki 8 yıllık döneme ait sayılarından seçilen makaleleri sunmak-
tadır. Makaleler, ILO’nun iş dünyasında cinsiyet eşitliğini, gerek sistematik 
olarak kadın ve erkeklerin endişelerini hedefleyen politikalar, programlar ve 
etkinlikler, gerek kadın ve erkeklerin gelişme çabalarından eşit şekilde fayda-
lanması yoluyla sağlama çabasını pek çok açıdan yansıtmaktadır. 

İş dünyasında cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi, ILO Anayasası’nda geçen 
“Tüm insanlar, ırk, inanç ya da cinsiyete bağlı olmaksızın, maddi refahını ve 
manevi gelişimini, özgür ve onurlu, ekonomik güvenlik ve fırsat eşitliği içe-
ren koşullarda sürdürme hakkına sahiptir” ifadesinde saklıdır.

ILO cinsiyet eşitliğini, hem tüm kadın ve erkekler için insanca çalışma 
vizyonunun ayrılmaz bir parçası, hem de dört stratejik hedefine ulaşmakta 
temel bir prensip olarak görmektedir. Bu dört stratejik hedef şöyledir:

• İşyerinde standartlar beraberinde temel prensip ve hakların geliştirilmesi 
ve uygulanması.

• Kadın ve erkeklere insanca çalışma şartları ve gelir güvencesi için daha 
büyük fırsatlar yaratılması.

• Herkes için sosyal güvencenin kapsam ve etkinliğinin iyileştirilmesi.

• Üçlü yapı ve sosyal diyaloğun güçlendirilmesi. 

1999 yılı belirli bir sebepten dolayı seçilmişti. Juan Somavia, 1999 yılın-
da ILO  Genel Direktörlüğüne atanmasının hemen sonrasında, cinsiyet eşitli-
ği üzerine bir politika belgesi yayınlayarak bu konuya ilgi ve özenin personel 
alımından içerik ve yapıya kadar ILO çalışmalarının tüm yönlerinde gösteril-
mesi çağrısında bulundu. Bu çağrı, ILO’nun tüm birim ve çalışanlarına kendi 
çalışma alanlarında cinsiyet eşitliğine ilgi ve özen gösterildiğini güvenceye alma 
yönünde sorumluluk yükleyen bugünkü Cinsiyet Eşitliği ve Eşitleme Politi-
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kası Belgesi’nin de arka planını oluşturmaktadır. Bu yayın, ILO’nun kamu 
bilgilendirme ve iletişim çalışmalarında cinsiyetlerin nasıl eşitlendiğine bir 
örnektir.

İş Dünyası ILO’nun İletişim ve Kamu Bilgilendirme Bölümü tarafından 
yayınlanan bağımsız bir dergidir. Dergi makaleleri aracılığıyla ILO ve tamam-
layıcı unsurlarının insanca çalışma şartlarının geliştirilmesi etkinliklerinden 
bir kesit sunmaktadır.

Kitaptaki makaleler yazıldıkları zamanın gerçek bir resmini yansıtabil-
meleri adına güncellenmemişlerdir. 1999’dan 2006’ya İş Dünyası’nda çıktık-
ları tarihlere göre kronolojik şekilde sıralanmışlardır. İş dünyasında cinsiyet 
eşitliğine dair söz konusu yıl boyunca gerçekleşmiş kilit olayları aktarmak 
adına her yıldan önce kısa bir giriş sunulmuştur.



3

1999 ILO’nun Cinsiyet Eşitliği ve Ana Eğilimler Politikası Belgesi’nin ya-
yınlandığı yıldı. Belge cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmak için kapsamlı destek 
eylemlerinin personel alımı, içerik ve yapıda gerçekleşmesi gerektiğini belirt-
ti. Belge, Cinsiyet Eşitleme stratejisi yoluyla uygulanmasının ILO’nun tüm 
seviyelerdeki personelinin sorumluluğu olduğunu da ekledi.

Bu arka plan beraberinde ILO, cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmak için 
iki çatallı bir yaklaşım benimsedi. Öncelikle, tüm politikalar, programlar 
ve etkinlikler sistematik şekilde hem kadın hem de erkeklerin ilgi ve kay-
gılarına yönelik olmalıydı. İkincil olarak da, hedeflenen müdahaleler gelişim 
çabalarından eşit faydalanabilecekleri şekilde hem kadın hem de erkeklerin 
katılımını sağlamalıydı. 

Yukarıdaki gelişmeler ILO’nun kadınların dünya çapındaki olumsuz 
sosyal ve ekonomik eğilimlerin yüküne katlanıyor olduklarına dair bulguları 
ile aynı döneme denk gelir. ILO’nun Asya ve Pasifik’teki İş Dünyasında Cin-
siyet Eşitliğine Doğru adlı raporu Güneydoğu ve Doğu Asya boyunca süren 
ekonomik krizin “kadınları tekrardan belirsiz, sömürüye açık ve az kazandı-
ran işler ile ailelerini tok ve giyinik tutma mücadelesine düşürdüğünü” belirt-
ti. Aynı dönemde Baltık ülkelerinden yükselen işsizlik oranları ve kadınlar için 
kötüleşen çalışma koşulları hakkında raporlar geliyordu.

Eğilimlere karşı hareket Filistinli kadınlardan geldi; toplumlarının siya-
sal, ekonomik ve sosyal geleceğinde daha fazla söz sahibi olmak istiyorlardı. 
ILO’nun Turin Eğitim Merkezi bu sürece yardım amacıyla 300 Filistinli gi-
rişimci ve sosyal eylemci kadına işçi hakları, istihdam yaratma ve girişimcilik 
üzerine özel tasarlanmış bir eğitim imkanı sundu. 

1999 
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taRİhten BİR Kesİt: hemşİReleR İşÇİ 
ÖRGütünün Oluşumunu ORtaya ÇıKaRıR*

Linda Carrier-Walker**

Hemşire dünyanın en bilinir ilgi, şefkat ve sağlık uzmanlığı sembolü olmuş-
tur. Evlerde, okullarda, hastanelerde, köylerde, göçmen kamplarında ve pek 
çok farklı ortamda hemşire halkının sağlık ve refahını geliştirir, halkı eğitir, 
ihtiyacı olanlar ile ilgilenir ve insanlığın sağlığını iyileştirmenin yeni yollarını 
arar. Uluslararası Hemşireler Kurulu (ICN) geçtiğimiz yüzyıl boyunca mesleği 
geliştirerek ve sağlık politikalarını şekillendirerek hemşireleri temsil etmiştir.

1899 yılında bir grup cesur ve ileri görüşlü kadın hemşirelik mesleğinin 
toplum için keyfi kurallar ve standartlara tabi kalamayacak kadar önemli 
olduğuna karar verdiğinde dünyada çok az sayıda kadın yasal olarak tanı-
nan haklara sahipti. Oy verme hakları dahi yoktu. Uluslararası Hemşireler 
Kurulu’nun kurucularını harekete geçiren ruh, aralarında Uluslararası Çalış-
ma Örgütü’nün (ILO) de bulunduğu, daha iyi bir toplumun ortaya çıkmasına 
adanmış pek çok uluslararası kuruluşun oluşumuna giden sosyal hareketin de 
merkezini teşkil ediyordu. Değişim gereksinimi her taraftan hissediliyordu. 
O dönemde sosyal ilerlemenin boyutu Fransa’daki 11 saatlik iş günü kanunu 
kadardı ki bu bile çalışan insanlar için büyük bir adım kabul edilmişti.

Sağlık alanında hemşireler kaynak eksikliği, vasıfsız hastane yöneticile-
ri, eşit olmayan uygulama standartları ve kötü binaların sağlık hizmetlerine 
müsait olmayışı gibi nedenlerden kaynaklanan günlük sorunlarla yüzleşmek 
durumundaydı. Hemşirelerin düşük statüsü ve kötü çalışma koşulları, has-
talara rahatlama ve iyileşme sağlarken aynı zamanda ilgi gereksinen herkes 
için de kullanılabilir olacak gelişmekteki sağlık hizmetlerinin ilerleyişine açık 
şekilde zarar veriyordu. 1901 yılında Avrupa ve Kuzey Amerika’dan gelen 
ve bu sorunların da bilincinde olan birkaç yüz hemşire, New York’un Buf-
falo şehrinde bir kongrede biraraya geldi. Amaç resmi olarak 1899 yılında 

*Orijinal makale İş Dünyası dergisinin 28. sayısında (Şubat 1999) yayınlandı.
**İletişim Yönetmeni, Uluslararası Hemşireler Kurulu
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Londra’da kurulmuş olan Uluslararası Hemşireler Konseyi için bir rol ve mis-
yon belirlemekti.

Konsey’in kurucu başkanı Ethel Gordon Fenwick, ICN için “hastaların 
daha etkin bakımını sağlamayı ve hemşirelik mesleğinin onur ve çıkarlarını 
güvence altına almayı amaçlayan, çalışanlardan oluşan bir konfederasyon” 
olarak tanımladığı bir vizyon belirledi. Bu kısa tanım, ICN’nin ilk üyelerinin 
de üzerinde anlaştığı, hem hastalar hem de hemşirelerin koşullarının iyileş-
tirilmesine dair ana misyonu kapsıyordu. Bu ana misyon, herkes tarafından 
erişilebilecek sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine öncülük etmek beraberinde 
hemşirelik mesleğinin profesyonel standartlarını da iyileştirecek bir hareket 
programı ile gerçekleştirilecekti.

1901 yılındaki kongreye katılan kadınlar sosyal değişim için önem teş-
kil edecek bir hareketin parçası olduklarını biliyorlardı. Söz konusu olan, 
hemşirelerin hem sağlık hizmetlerinde hem de profesyonel çalışma standart ve 
koşullarının önlerindeki 100 yıla yayılacak gelişiminde kilit rol oynayacaklarına 
dair gündemi olan bir hareketti. 

ILO ve WHO ile Bağları Oluşturmak
ICN’nin ilk yıllarındaki etkinlik; aralarında ILO’nun da bulunduğu yükselen 
bir grup uluslararası kuruluşla ilişkiler kurmaktı. ILO sağlık politikası, insan 
sağlığı ve ekonomi arasındaki bağı görmekte ve sağlam bir sağlık sisteminin 
hemşirelerin rolü, uzmanlığı ve tedavisine özel dikkat gereksindiğinin bilin-
cindeydi. 

ICN Dünya Sağlık Örgütü, ILO ve diğer kuruluşlar ile birlikte uzun yıl-
lar süren çalışmaları sonucunda tüm dünya ülkelerindeki sağlık hizmetlerini 
ciddi şekilde iyileştiren standartların gelişimine katkı sağladı. 

Hem sağlık hizmetleri hem de sağlık hizmeti verenlerin çalışma koşul-
larına dair uluslararası standartların şekillendirilmesi işi belirli sayıda ILO 
Sözleşmesi’nin geliştirilmesini de içeriyordu. Uluslararası düzeydeki bu iş, 
ICN üyesi olan 118 ulusal hemşirelik örgütünün sözleşmelerin ulusal dü-
zeyde saygı görmesi için yaptıkları kulis ve baskı çalışmalarının da katkısıyla 
gerçekleşti. 

ICN’nin kuruluş vizyonunun yol göstericiliğindeki bu sabırlı ama ısrarlı 
çaba ile alınan sonuç, hem sağlık çalışanlarının çalışma koşullarındaki iyileş-
melere hem de tüm dünyadaki insanlar tarafından her geçen gün daha da 
erişilebilir olan sağlık hizmetlerinin gelişimine düzenli ve açık bir katkı oldu.

Sosyal gelişim kayıtlarına geçmiş sayısız ilerlemeden bazıları şöyle:

• 1900-1910 yılları arasında, “Eğitilmiş Hemşire” için asgari kriterlerin 
oluşturulması

• Hemşirelerin daha iyi sağlık hizmetleri için kulis yapabilmesini 
sağlayacak yaklaşımların geliştirilmesi
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Tarihten Bir Kesit: Hemşireler İşçi Örgütünün Oluşumunu Ortaya Çıkarır

Bir Bakışta ICN

• 1899’da kuruldu – dünyanın sağlık çalışanları için olan ilk uluslararası kuruluşu

• 188 ülkedeki milyonlarca hemşireyi temsil ediyor

• Görevi: Hemşireleri tüm dünyada temsil etmek, mesleği geliştirmek ve sağlık 
politikalarını şekillendirmek

• Dünyanın tüm bölgelerinden gelen 15 üyesi bulunan bir Yönetim Kurulu

• İsviçre’nin Cenevre şehrindeki 20 kurumsal ofis çalışanı ile hemşireler tarafından 
yönetilip hemşireler için çalışıyor 

• 4 milyon dolarlık yıllık bütçe

• Hemşirelik eğitimine yönelik reform hareketinde ve toplumsal sağlık 
hizmetlerinde ilerlemeler

• Hemşirelerin sosyal ve çalışma koşullarında ilerlemeler ve bu ilerleme-
lerin tüm hemşireleri kapsayacak şekilde genişletilmesi 

• Hemşirelik okulları için profesyonel müfredatın oluşturulması

• Toplumsal sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi yoluyla hizmetlerin 
şehirlerdeki fakir bölgelere ve kırsal topluluklara genişletilmesi

• 1950’lerde ICN’nin hemşirelik eğitimi ve sağlık hizmetleri standartlarının 
geliştirilmesinde, “Dünya sağlığı, dünya dayanışması” temasında da 
ifade edildiği üzere, dünyada lider oluşunun kabul görmesi 

• Hemşirelik özenine dair ve özel alanları da içerir şekilde profesyonel 
hemşirelerin yetiştirilmesi amaçlı temel prensiplerin tanımlanması ve 
yaygınlaştırılması için süreç geliştirilmesi

• 1953’te benimsenen Hemşireler İçin Uluslararası Etik Yönetmeliği’nin 
uygulamaya konulması. Yönetmelikte şu ifadeler bulunmaktadır: 
“Bakım ihtiyacı evrenseldir. Bakımın özünde yaşama saygı, onur ve in-
san hakları vardır. Ulus, ırk, renk, inanç, yaş, cinsiyet, politika ya da 
sosyal değişim göz önünde bulundurularak kısıtlanmamıştır.”

• 1960’larda geçmiş yılların üretken çalışmaları sonrasında ILO ile resmi 
ilişkilere yönelik adım atılması

• 1970’lerde ICN’nin kamusal ve profesyonel bilgilendirme etkinliklerinin 
profesyonel hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarını hedefleyen kapsamlı 
yayın programını da içerir şekilde uluslararası düzeyde genişletilmesi

• 1980’lerin başında AIDS’in önlenmesi ve tedavisi alanlarında ICN’nin 
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liderlik etmesi. Hemşireleri bu yeni hastalığın kurbanlarına bakma ko-
nusunda eğiten programlar düzenlenmesi ve aynı zamanda hemşireleri 
AIDS’e neden olan HIV virüsünden koruyacak yöntemlerin geliştirilmesi

• 1990’larda sağlık hizmetlerinin sunumuna değişiklikler getiren ulusal 
sağlık programları kapsamında hemşirelerin rollerinin tanımlanma ve 
korunmasında etkin rol oynanması. Bu alandaki çalışmalar, her insana 
sosyal durumu ya da cinsiyeti fark etmeksizin kaliteli sağlık hizmetine 
ulaşma fırsatını da içeren, temel insan haklarına saygı gösterecek reform 
kriterlerinin öne çıkarılmasını da içermiştir. 

Yüzyılın başında ICN’nin oluşturulmasını sağlayan itici güçler yoksul-
luk, ayrımcılık, kötü çalışma koşulları ve insanların hastalıklardan çektiği 
acılardı. Söz konusu sosyal koşulların boyutu ve etkisini azaltma yönünde 
önemli ilerlemeler kaydedilmiş olsa da, bu koşullar dünya nüfusunun büyük 
bölümü için hala geçerli. Bazı vakalarda sorunun doğası değişti. 1890’larda 
ICN’yi seferber eden zayıf, profesyonel olmayan ve haksız sağlık sektörünü 
değiştirmeye yönelik itici güç yerini geçmiş on yılların birikimini korurken 
aynı zamanda kişisel sağlık hizmetlerini ve bunların sunumuna dair standart-
ları da ileri taşımayı güvence altına alma çabasına bıraktı. 

ICN, insanlığı her daim zehirlemiş olan ve örgütü kurulduğu 1899 yı-
lından günümüze tüm yaptıklarına sevk eden insan yaşamı ve sağlığına karşı 
tehditler ile mücadelesini sürdürüyor. Örgüt aynı zamanda yeni binyıldaki 
takvimini de şekillendirecek olan çeşitli güncel sorun ve insani felaketlerle de 
boğuşmak durumunda kalıyor. HIV/AIDS ve veremin yeni tipleri gibi yeni 
hastalıkların yükselişi koruma ve tedavide yeni yaklaşımlar gereksiniyor. 
Sağlık alanındaki bütçe kesintilerinin yarattığı olumsuz etkiler, hastalar ve 
sağlık hizmeti sunanların haklarının savunulmasında yeni bir çabanın ihtiyacını 
göstermekte. Yaygın madde bağımlılığı ve geliştirilen biyolojik silahlar da 
insanlığın iyiliğine adanmış bir örgütün görmezden gelemeyeceği yeni teh-
ditler arasında. 

Günümüze ve geleceğe ait tüm bu tehlikeler dünyanın her yerinden in-
sanların organize müdahalesini gerektiriyor. Kendini geleneksel ya da yükse-
len problemlere işaret etmeye adamış olanlar arasında, beceri ve kararlılıkları 
insanoğlunun geçmiş yüzyıldaki gelişimine olduğu gibi geleceğine de katkıda 
bulunacak olan Uluslararası Hemşireler Kurulu ve dünya çapındaki binlerce 
hemşire de var. 
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annelİK KORuması: sÖzleşme 103 İÇİn 
teKlİf eDİlen DeğİşİKlİK*

Haziran 1999’da Uluslararası Çalışma Konferansı1 1952 yılında benimsenen 
Annelik Koruması Sözleşmesi (No. 103) üzerinde yapılacak değişikliği ilk defa 
tartışacak. Değişikliğin amacı sözleşmenin kabulünden bu yana yaşanan geliş-
meleri göz önünde bulundurmak ve sözleşmeyi günümüze uyarlamak.

1950’den bu yana kadınların işgücüne katılımı dünya çapında önemli bir ar-
tış gösterdi. Daha çok çalışan kadın olması beraberinde hiç olmadığı kadar 
çok kadın da doğum yaptıkları yıllar süresince iş sahibi olmayı sürdürüyor. 
Annelik koruması yasalardaki ilerlemeler, işyeri uygulamalarındaki evrim ve 
çalışan kadınların haklarına dair yükselen beklentiler sonucunda son yarım 
yüzyılda ortaya çıktı. Yine de, ülkeler arasında denk olmayan koruma düzey-
leri olduğu açık. Kimi kadınlar faydaların tadını çıkarırken kimileri tümüyle 
ya da kısmen korunmasız durumda. 

Annelik korumasının en temel öğeleri doğum iznine ayrılma, maddi 
yardım ve tıbbi destek hakları olarak sıralanıyor. 

• Anne ve çocuğunun sağlıklarının korunması yönünden doğumdan önce 
ve sonra izin kullanılması gereklidir.

• Maddi yardım izin döneminde kaybedilen paranın yerini tutar ve an-
nenin işe dönmeden önce tamamen iyileşmesine olanak verir.

• Doğum öncesi, sırası ve sonrasındaki tıbbi destek ise üçüncü gerekli 
öğedir.

*Orijinali Makale İş Dünyası dergisinin, 29. (Nisan/Mayıs 1999) yayınlandı. 
1 Uluslararası Çalışma Konferansı’nın (ILC) yıllık toplantısında dünyadaki işgücü ve sosyal prob-
lemleri ve uluslararası işgücü standartları ile örgütün politikaları tartışılır. Her iki yılda bir Kon-
feransta ILO’nun yıllık bütçesi, iş programı, ve üye ülkelerce nasıl finanse edileceği ele alınır. 
Her ülke dört temsilci gönderme hıkkına sahiptir. Bunlardan ikisi; hükümet, diğer ikisi ise işçi 
ve işveren temsilcisidir. Her üyenin konuşma ve oy hakkı bulunmaktadır.


