Förslag till Worldskills International (WSI)
Worldskills för unga yrkesverksamma är en av de största internationella tävlingarna i
världen efter sommar-OS och fotbolls-VM för män, och tävlingarna uppskattas av
många människor över hela världen.
Uppdraget för Worldskills är att visa upp värdet av kompetens, öka erkännandet av
skickliga yrkesutövare och höja statusen och kvaliteten på yrkesutbildning. Ett av
syftena är att ändra bilden av yrkesutbildning och arbetsmarknad. För detta ändamål
anordnar och deltar Worldskills i yrkestävlingar, både inhemska och på internationell
nivå.
Worldskills är ett globalt nav för yrkesskicklighet och utveckling. Genom
internationellt samarbete och utveckling mellan näringslivet, myndigheter,
organisationer och institutioner marknadsför Worldskills fördelarna med och behovet
av kunnig personal genom gräsrotssamhällsprojekt, kompetenstävlingar och
kunskapsutbyte.
Worldskills visar också hur viktigt utbildning och yrkesutbildning är för ungdomar,
industrier och samhälle genom att utmana unga yrkesverksamma runt om i världen för
att bli bäst på de kompetensområden som de själva väljer. Men Worldskills visar
också hur man kan förbereda unga människor med kompetens och värderingar innan
de kommer ut på arbetsmarknaden i hela världen.
Färdigheter är grunden för det moderna livet. Allt, från husen vi bor i till de samhällen
vi skapar, är resultatet av yrkesskicklighet. Den är den drivande kraften bakom
framgångsrika karriärer och företag, blomstrande industrier och ekonomier.
Yrkesskicklighet gör att världen fungerar.
Möjligheten att ordna Worldskills tävlingar ger länder och företag ett unikt tillfälle att
bjuda in världen till sig. Dessutom ges många affärsverksamheter, industrier och
branscher en möjlighet till långsiktiga och hållbara investeringar.
Worldskills kan utgöra ett exempel på hur denna typ av stort evenemang kan byggas
på en grund av gemensamma värderingar och respekten för mänskliga rättigheter i
samhället och arbetslivet. Vi menar på att ansvarstagande länder och företag grundar
sina verksamheter på principer om hänsyn till människor och miljö och på viljan att
bidra till hållbar utveckling. Det vore naturligt även för medlemmar i Worldskills och
för de länder som vill arrangera tävlingarna att införa en sådan hållbarhetsfokus.
I detta avseende är ILOs konventioner, ILO-deklarationen om principer rörande
multinationella företag och arbetsmarknaden, OECDs riktlinjer för multinationella
företag och FNs principer för företag och mänskliga rättigheter, värdefulla
informationskällor och de borde respekteras. Det är också viktigt att inse värdet av
andra, frivilliga metoder som bedrivs av näringslivet, exempelvis CSR (Corporate
Social Responsibility – företagens sociala ansvar) samt de globala ramavtal som
undertecknats mellan internationella företag och globala fackliga organisationer.

Vi är övertygade om att med hållbarhet och mänskliga rättigheter som vägledande
princip kommer framtida Worldskills-tävlingar att utgöra en enastående och
minnesvärd upplevelse för de tävlande, för åskådarna, volontärerna, företagen och
sponsorerna.
Vi föreslår därför att:
WSIs arrangemang av tävlingarna ska ske med fokus på långsiktig hållbarhet ur
klimat- och miljösynvinkel, samt i ekonomiskt, socialt och etiskt avseende.
WSIs generalförsamling utser en arbetsgrupp med uppdrag att undersöka hur
hållbarhetsmålen ska införlivas i WSIs regelverk, exempelvis arbetsordningen och
uppförandekoden.
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