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Mål 8 om goda arbeten och ekonomisk tillväxt kan ses som två mål i ett som 
tillsammans kan bidra till både miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar 
utveckling. 

Delmål 

8.1 Upprätthålla ekonomisk tillväxt per capita i enlighet med nationella förhållanden och i syn-
nerhet en BNP-tillväxt på minst 7 procent per år i de minst utvecklade länderna.

8.2 Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk uppgradering och inno-
vation, bland annat genom att fokusera på sektorer med högt förädlingsvärde och hög arbetsin-
tensitet.

8.3 Främja utvecklingsinriktad politik som stöder produktiv verksamhet, skapande av anstän-
diga arbetstillfällen, företagande, kreativitet och innovation samt uppmuntra att mikroföretag 
liksom små och medelstora företag växer och blir en del av den formella ekonomin, bland annat 
genom tillgång till finansiella tjänster.

8.4 Fram till 2030 successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtionen och pro-
duktionen samt sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, i 
enlighet med det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och produktion, med de utvecklade 
länderna i täten.

8.5 Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla 
kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för 
likvärdigt arbete.

8.6 Till 2020 väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.

8.7 Vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri och 
människohandel och säkra att de värsta formerna av barnarbete, inklusive rekrytering och an-
vändning av barnsoldater, förbjuds och upphör. Avskaffa alla former av barnarbete senast 2025.

8.8 Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbets-
tagare, inklusive migrantarbetare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga an-
ställningar.

8.9 Senast 2030 utarbeta och genomföra politik för hållbar turism som skapar arbetstillfällen 
och främjar lokal kultur och lokala produkter.

8.10 Stärka de inhemska finansinstitutens kapacitet att främja och utöka tillgången till bank- 
och försäkringstjänster samt finansiella tjänster för alla.

8.a Öka det handelsrelaterade stödet till låg- och medelinkomstländer, i synnerhet de minst ut-
vecklade länderna, bland annat genom det förstärkta integrerade ramverket för handelsrelaterat 
tekniskt bistånd till de minst utvecklade länderna (EIF).

8.b Senast 2020 utarbeta och börja tillämpa en global strategi för ungdomssysselsättning samt 
genomföra Internationella arbetsorganisationens globala sysselsättningspakt.

Mål 8: Verka för varaktig, inkluderande 
och hållbar ekonomisk tillväxt, 
full och produktiv sysselsättning med 
anständiga arbetsvillkor för alla
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Här berättar Union to Union om mål 8 om goda arbeten och ekonomisk 
tillväxt.  

Att både arbetstagare och arbetstagarorganisationer var med i förhandlingen om mål 8 har va-
rit avgörande för målets framträdande position och dess tydliga och omfattande innehåll. Målet 
gör åtaganden kring levnadslön, skyddande av arbetstagarnas rättigheter, god arbetsmiljö, lika 
lön för likvärdigt arbete, minskande av ungdomsarbetslöshet, avskaffande av tvångsarbete, mo-
dernt slaveri, och människohandel och avskaffande av 
alla former av barnarbete samt skydda migrantarbetares 
rättigheter.  

”För oss som är del av den globala fackföreningsrörel-
sen är de åtaganden som gjorts för att skydda de funda-
mentala mänskliga rättigheterna särskilt viktiga, speci-
ellt med tanke på den rådande trenden att mötes- och 
organisationsfriheten tillsammans med andra fri- och 
rättigheter hotas på många platser i världen”, säger Nina 
Larrea, programchef på Union to Union.  

Union to Union anser att mål 8 är nära sammankopplat 
med och ömsesidigt beroende av de andra målen. Exempelvis relaterar fattigdomsmålet (mål 1) 
till sociala skyddsnät, utbildningsmålet (mål 4) till vikten av utbildning, fortbildning och yrkesut-
bildning och jämställdhetsmålet (mål 5) till hur kvinnor ska få bättre tillträde till och stanna kvar 
på arbetsmarknaden.
 
Förutsättningar finns för att mål 8 kan uppnås, menar Nina Larrea. Målet är både mätbart, lätt att 
kommunicera och handlingsfokuserat. I de allra flesta länder finns bra statistik över arbetsmark-
naden att tillgå. De institutionella ramverk som krävs finns också, bland annat i form av institu-
tioner för dialog och förhandling, samt skyddsmekanismer och arbetsmarknadsinstitutioner. Nu 
krävs bara att både stater och företag tar sitt ansvar. Målet kan dessutom utgöra en grund för att få 
till ett nytt sätt att mäta tillväxt som är både tranformativ, rättvis och inkluderande.

Med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna arbetar Union to Union för fria, starka och demo-
kratiska fack genom att stödja fackförbund i Syd och Öst, liksom globala fackliga federationer som 
förhandlar med multinationella företag. Det finns många goda exempel på hur fackligt samarbete 
kan leda till hållbar utveckling. Ett är det samarbetsavtal mellan Sverige och Bangladesh som ar-
betats fram genom Internationella arbetsorganisationen (ILO). 

Ett annat instrument för att uppnå mål 8 är regeringens förslag om en ny Global Deal for Decent 
Work and Inclusive Growth. Instrumentet ska verka för en bättre dialog och samverkan mellan 
arbetsgivare och arbetstagare för att uppnå goda arbetsvillkor och en inkluderande tillväxt. Union 
to Union ser Global Deal som ett viktigt steg i rätt riktning för en hållbar tillväxt genom att kombi-
nera jämställdhet, goda arbetsvillkor och miljö.  

För oss är de åtagan-
den som gjorts för att 
skydda de fundamentala 
mänskliga rättigheterna 
särskilt viktiga
Nina Larrea, programchef på Union to Union
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