Cilj trajnostnega razvoja 8 – Dostojno delo in gospodarska
rast
Spodbujati trajnostno, vključujočo in vzdržno gospodarsko rast, polno ter
produktivno zaposlenost in dostojno delo za vse
Fokus osmega cilja trajnostnega razvoja je na dostojnem delu in gospodarski rasti, ki predstavljata
predpogoja za razvoj. Prvi podcilj je ohranjati gospodarsko rast na prebivalca v skladu z okoliščinami v
posamezni državi in zlasti vsaj sedemodstotno letno rast BDP v najmanj razvitih državah.
Gospodarsko rast naj bi dosegli z izboljšanjem produktivnosti gospodarstva z diverzifikacijo,
tehnološko prenovo in inovacijami ter s poudarkom na delovno intenzivnih panogah z visoko dodano
vrednostjo. Osmi cilj trajnostnega razvoja si prizadeva, da gospodarska rast ne bo povzročala
degradacije okolja, v skladu z desetletnim okvirom programa trajnostne proizvodnje in porabe.
Do leta 2030 naj bi dosegli polno in produktivno zaposlenost ter vsem moškim, ženskam, mladim in
invalidnim zagotovili dostojno delo ter enako plačilo za delo enake vrednosti in varno ter zanesljivo
delovno okolje za vse delavce, tudi delavce migrante. Sprejeli naj bi takojšnje učinkovite ukrepe za
odpravo prisilnega dela, sodobnega suženjstva in trgovine z ljudmi ter prepoved in izkoreninjenje
najhujših oblik dela otrok. Za uspeh zgornjih ukrepov bo nujno potrebno okrepiti zmogljivosti
domačih finančnih ustanov za spodbujanje in širjenje splošnega dostopa do bančnih, zavarovalnih in
finančnih storitev, povečati podporo zlasti najmanj razvitim državam ter zmajšati infrastrukturne
ovire, ki omejujejo njihovo sposobnost za sodelovanje v mednarodni trgovini.
Pri dostojnem delu je poudarek na mladih, saj naj bi do leta 2020 izoblikovali in uveljavili svetovno
strategijo za zaposlovanje mladih.
Globalno učenje spodbuja h kritičnemu mišljenju, ki nam omogoča, da sprejemamo ozaveščene
odločitve o lastni vpetosti v globalne izzive in argumentirano presojamo odločitev drugih akterjev.
S stališča globalnega učenja se sprašujemo, ali je lahko gospodarska rast trajnostna, vključujoča in
vzdržna v kontekstu neoliberalizma. Po mnenju kritikov neoliberalna gospodarska rast ne more
izkoreniniti revščine, saj ne obravnava gospodarskih nepravičnosti in neenakosti, ki sta temeljna
vzroka za revščino.
Tudi globalna gospodarska korupcija, ki se kaže v odnosih med podjetji in državami, posledično še
bolj skoncentrira bogastvo na nekaj posameznikov, predvsem iz svetovnega severa, ter države
svetovnega juga oropa prepotrebnih sredstev za razvoj in ustvarjanje kakovostnih delovnih mest.

Projekt Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev! Podpira Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije, koordinira pa ga SLOGA, platforma za razvojno sodelovanje, humanitarno pomoč in
globalno učenje.
Vsebina gradiv ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Tudi vprašanja prisilnega dela, sodobnega suženjstva, trgovine z ljudmi in dela otrok so v nekaterih
primerih povezani z dejavnostmi globalnih korporacij, katerih glavno vodilo je maksimiranje dobička
in nikakor ne reševanje kakšne družbene težave.
Pomembna komponenta globalnega učenja je ozaveščanje javnosti, naj bo to delavcev o njihovih
človekovih pravicah, ali političnih odločevalcev o vplivih, ki jih imajo njihove odločitve na delavce in
ranljive ciljne skupine.
Globalno učenje spodbuja ljudi k aktivnostim, ki rešujejo tako lokalne kot globalne težave. Ozaveščeni
delavci lažje zahtevajo dostojno delo. Kritična splošna javnost bo od političnih odločevalcev lažje
zahtevala, da se občutno zmanjša delež brezposelnih mladih, ali da gospodarska rast ne povzroča
degradacije okolja.

Viri:
Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development:
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Cilji trajnostnega razvoja. Dostopno prek:
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelova
nje_in_humanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/.
United Nations. Millenium Development Goals: http://www.un.org/millenniumgoals/gender.shtml.
United Nations. Sustainable Development Goals. Goal 8: Promote inclusive and sustainable economic
growth, employment and decent work for all:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/economic-growth/
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V projektu Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!, ki bo trajal 17 mesecev, in ki ga financira
Ministrstvo za zunanje zadeve, bomo organizacije med drugim izvedle delavnice globalnega učenja za otroke,
učitelje in ravnatelje, organizirale nacionalno konferenco in motivacijski dan za učitelje, izdale promocijski
letak in Priročnik o ciljih trajnostnega razvoja v povezavi z globalnim učenjem, izvajale bomo zagovorniške
aktivnosti, izdale tematsko številko Slogopisa o globalnem učenju, mesečne novičnike za učitelje, izvedle
Teden globalnega učenja v novembru 2016 in spletno ozaveščevalno kampanjo.
V konzorciju NVO smo združeni Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod Voluntariat,
Kulturno izobraževalno društvo PINA, Mirovni inštitut, ADRA Slovenija, Umanotera, Focus, Društvo Amnesty
International Slovenije, Društvo za Združene narode za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jesenice in SLOGA,
platforma za razvojno sodelovanje, humanitarno pomoč in globalno učenje.
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