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Předmluva

M

ezinárodní organizace práce (MOP) vznikla – stejně jako Společnost národů a třeba také Československo – z rozhodnutí Versailleské mírové konference v roce 1919 a stala se tak důležitou součástí
mírového uspořádání a vize spravedlivějšího světa po “Velké válce”.
Její “genetickou příbuznost” s Československem dále podtrhuje skutečnost, že členem patnáctičlenné komise, která sjednávala článek
XIII. Versailleské mírové smlouvy – budoucí ústavy MOP – byl Edvard Beneš, tehdejší československý ministr zahraničí.
Na rozdíl od Společnosti národů, které se nepodařilo odvrátit další
světovou válku a jejíž místo zaujala v roce 1945 Organizace spojených
národů, a na rozdíl od Československa, si tak mohla MOP v roce 2019
připomenout 100 let své existence.
Záměrně píši připomenout a nikoli oslavit, i když důvodů k oslavám by se samozřejmě našlo dost a dost: po celé století byla MOP
silným hlasem sociální spravedlnosti a důraznou zastánkyní lidských,
resp. pracovních práv. Přijala bezmála 200 úmluv – mezinárodních
standardů, upravujících nejrůznější aspekty práce, které přispěly, často
radikálně, ke zlepšení pracovních podmínek na celém světě. Na to by
se nemělo rozhodně zapomínat.
Ale sté výročí vzniku MOP nebylo vnímáno jako příležitost k nostalgickému vzpomínání; generální ředitel MOP Guy Ryder naopak
zavelel k pohledu do budoucna, vědom si všech výzev, které má
“svět práce” před sebou – a které vlastně již nějakou dobu intenzivně
pociťuje.
Není toho málo – globalizace, automatizace, robotizace, informační
technologie, digitalizace, nové formy organizace práce…. To vše otřásá všemi tradičními pilíři světa práce a přináší zásadní momenty, které
jednak činí některé dřívější úmluvy MOP zastaralými a jednak vyvolávají silnou potřebu nových konceptualizací, nových norem. A také
mimo jiné mění rovnováhu v tripartitě, a tedy i povahu a možnosti
kolektivního vyjednávání.
To vše se navíc odehrává v době, která pro mezinárodní organizace
není vůbec jednoduchá; v posledních letech se často hovoří o krizi
multilateralismu, autorita globálních organizací podle všeho klesá
a v polarizovaném světě se již moc nedaří sjednávat nové politické

