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Mål for arbeidstakere og arbeidsliv
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• 8.5 Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig 
arbeid for alle kvinner og menn, deriblant ungdom og personer med 
nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid

• 8.6 Innen 2020 betydelig redusere andelen unge som verken er i 
arbeid eller under utdanning eller opplæring

• 8.7 Treffe umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, 
få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste 
formene for barnearbeid forbys og avskaffes, herunder rekruttering 
og bruk av barnesoldater, samt avskaffe alle former for barnearbeid 
innen 2025

• 8.8 Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert 
arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, herunder arbeidsinnvandrere og 
særlig kvinnelige innvandrere, samt arbeidstakere i vanskelige 
arbeidsforhold

• 8.b Innen 2020 utvikle og iverksette en global strategi for 
sysselsetting av ungdom, og gjennomføre Den internasjonale 
arbeidsorganisasjonens «Global Jobs Pact»

• 10.4 Vedta politikk, særlig når det gjelder skatter og avgifter, lønn og 
sosialomsorg, med sikte på å oppnå en gradvis utjevning av 
forskjeller

• 10.5 Bedre reguleringen av og tilsynet med globale finansmarkeder 
og finansinstitusjoner, og styrke gjennomføringen av regelverket

• 10.6 Sikre at utviklingslandene blir bedre representert og får større 
grad av medbestemmelse i beslutningsprosessene i globale 
finansinstitusjoner, slik at institusjonene blir mer velfungerende, 
troverdige, ansvarlige og legitime



Sammenheng med andre mål: rammebetingelser
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ØKONOMI

• 8.1 Opprettholde en økonomisk vekst per innbygger som er i samsvar med 
forholdene i de respektive landene, og med en vekst i bruttonasjonalproduktet 
på minst sju prosent per år i de minst utviklede landene

• 8.2 Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk 
modernisering og innovasjon, blant annet med vekt på lønnsomme og 
arbeidsintensive sektorer

• 9.2 Fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering, og innen 2030 
betydelig øke næringslivets andel av sysselsetting og bruttonasjonalprodukt, i 
tråd med forholdene i de respektive landene, og doble denne andelen i de 
minst utviklede landene

MILJØ

• 9.4 Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer 
bærekraftig, med en mer effektiv bruk av ressurser og større anvendelse av rene 
og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser, der alle land gjør en 
innsats etter egen evne og kapasitet

• 12.6 Stimulere selskaper, særlig store og flernasjonale selskaper, til å innføre 
bærekraftige arbeidsmetoder og integrere informasjon om bærekraft i sine 
rapporteringsrutiner



Muligheter
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• Styrke ansvarlig næringsliv og arbeideres rettigheter

• Skape likere internasjonale rammevilkår

• Vanskeligere å unndra sosialt ansvar

• Innovasjonsmuligheter

• Høyt utdanningsnivå og god kompetanse tilpasset nye 
muligheter



Utfordringer

ARBEIDSLIV OG ARBEID

• Automatisering

• Internasjonal konkurranse

• Nye arbeidsformer

• Eksisterende reguleringer ikke tilpasset dette

SKAPING AV VERDIER

• Hva menes med vekst – for  hvem?

• Hvordan omdefinere verdier?

• Hva vil utjevning kreve av oss på toppen?

• Er økonomisk, sosial og miljømessig utvikling mulig samtidig?
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