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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 

 

Cilj trajnostnega razvoja 8 spodbuja trajnostno, vključujočo in vzdržno gospodarsko rast, polno in 

produktivno zaposlenost ter dostojno delo za vse. Dostojno delo je produktivno delo za ženske in 

moške v pogojih svobode, enakosti, varnosti in človeškega dostojanstva. Vključuje možnosti za delo, 

ki zagotavlja pošten dohodek, varnosti na delovnem mestu ter socialno zaščito za delavce in njihove 

družine.  

 

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.  

 

Globalno učenje spodbuja h kritičnemu mišljenju, ki nam omogoča, da sprejemamo ozaveščene 

odločitve o lastni vpetosti v globalne izzive ter da argumentirano presojamo odločitve drugih 

akterjev. S stališča globalnega učenja se nam poraja vprašanje, 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 gospodarske 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 ter ustvarjanje kakovostnih delovnih mest. 

 

http://www.mzz.gov.si/
http://www.mzz.gov.si/
http://www.sloga-platform.org/


 
 

Projekt Konzorcij NVO:  Z globalnim učenjem do globalnih ciljev! Podpira Ministrstvo za zunanje zadeve 
Republike Slovenije, koordinira pa ga SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in 
humanitarno pomoč. 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 povezana z dejavnostmi globalnih korporacij, katerih glavno vodilo je maksimiranje dobička 

in nikakor ne reševanje določenega socialnega problema. 

 

Tudi v Sloveniji se zdi, da je dostojnega dela čedalje manj in vedno več mladih, ki delajo v prekarnih 

oblikah dela, kot je agencijsko delo, honorarno delo, študentsko delo ter delo prek podjemne 

pogodbe. 

 

Cilj trajnostnega razvoja 8 ima sledeče podcilje: 

8.1 Ohranjati gospodarsko rast na prebivalca v skladu z okoliščinami v posamezni državi in zlasti vsaj 

sedemodstotno letno rast BDP v najmanj razvitih državah. 

8.2 Izboljšati produktivnost gospodarstva z diverzifikacijo, tehnološko prenovo in inovacijami ter s poudarkom 

na delovno intenzivnih panogah z visoko dodano vrednostjo. 

8.3 Spodbujati razvojno naravnane politike v podporo proizvodnim dejavnostim, ustvarjanje dostojnih delovnih 

mest, podjetništva, ustvarjalnosti in inovativnosti ter ureditev pravnega statusa, in rast mikro, malih in srednje 

velikih podjetij, tudi z dostopom do finančnih storitev. 

8.4 Do leta 2030 na svetovni ravni postopno izboljševati učinkovitost rabe virov pri proizvodnji in porabi ter si 

prizadevati, da gospodarska rast ne bo povzročala degradacije okolja, v skladu z desetletnim okvirnim 

programom trajnostne proizvodnje in porabe, pri čemer naj vodilno vlogo prevzamejo razvite države. 

8.5 Do leta 2030 doseči polno in produktivno zaposlenost ter vsem moškim in ženskam, tudi mladim in 

invalidom, zagotoviti dostojno delo in enako plačilo za delo enake vrednosti. 

8.6 Do leta 2020 občutno zmanjšati delež mladih, ki niso zaposleni, ali se ne šolajo ali usposabljajo. 

8.7 Sprejeti učinkovite takojšnje ukrepe za odpravo prisilnega dela, sodobnega suženjstva in trgovine z ljudmi 

ter prepoved in izkoreninjenje najhujših oblik dela otrok, tudi novačenja in uporabe otrok vojakov, ter do leta 

2025 odpraviti vse oblike dela otrok. 

8.8 Varovati pravice delavcev in zagotoviti varno in zanesljivo delovno okolje za vse delavce, tudi delavce 

migrante, še zlasti pa migrantke in delavce z negotovo zaposlitvijo. 

8.9 Do leta 2030 oblikovati in izvajati politike za razvoj trajnostnega turizma, ki ustvarja delovna mesta ter 

spodbuja lokalno kulturo in izdelke. 

8.10 Okrepiti zmogljivosti domačih finančnih ustanov za spodbujanje in širjenje splošnega dostopa do bančnih, 

zavarovalnih in finančnih storitev. 

8.a V okviru pobude pomoči za trgovino povečati podporo državam v razvoju, zlasti najmanj razvitim državam, 

tudi z razširjenim integriranim okvirom trgovinske tehnične pomoči najmanj razvitim državam. 

8.b Do leta 2020 izoblikovati in uveljaviti svetovno strategijo za zaposlovanje mladih in izvajati svetovni pakt o 

zaposlovanju Mednarodne organizacije dela. 
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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_sodelovanje_in_humanitarna_pomo

c/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/.  

- ZZZS: https://www.zsss.si/dostojno-delo-v-sloveniji-umira/. 

 

 

 

 

Pripravil: Max Zimani, Zavod Global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, Amnesty International Slovenije, Društvo za 

Združene narode za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jesenice in SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in 

humanitarno pomoč. 
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