GLOBAALISTI:
•
Maailman talouden palautuessa vuonna 2008 alkaneen kriisin vaikutuksista, kasvu on 		
hidastunut, epäoikeudenmukaisuudet ovat lisääntyneet ja työmarkkinat eivät pysty vas-		
taamaan kasvavan työvoiman asettamiin vaatimuksiin.
•
Työttömyys on kehitysmaissa suurempi ongelma kuin teollisuusmaissa, muun muassa 		
väestönkasvun vuoksi. Kun työpaikkoja ei ole riittävästi työikäisten tarpeisiin nähden syntyy
epävirallinensektori, jossa ihmiset epävirallisesti työllistävät itse itsensä. Niinpä kehitysmaiden virallisissa tilastoissa termit ”työtön” tai ”alityöllistetty” todellisuudessa saavat toimeentulonsa epäviralliselta sektorilta, joka auttaa selviytymään, mutta jossa pätee villin lännen lait.
SUOMESSA:
•
Suomessa työllisyys on kasvanut. Vuoden 2018 helmikuussa työllisiä oli 79 000 enemmän
kuin vuoden 2017 helmikuussa.
•
Suomessa haasteena on taata tarpeeksi työpaikkoja, jotka takaavat riittävän toimeentulon.
•
Suomessa asuu yhä enemmän muualta muuttaneita perheitä, joiden työllistymistä ja 		
kotoutumista hankaloittaa suomen kielen osaamisen tai koulutuksen puute.

TAVOITE 8.
IHMISARVOISTA
TYÖTÄ JA
TALOUSKASVUA

”There is no beauty
in the finest cloth if it makes

hunger and unhappiness”
© Miia Hautakangas

EDISTÄÄ KAIKKIA KOSKEVAA
KESTÄVÄÄ TALOUSKASVUA,
TÄYTTÄ JA TUOTTAVAA TYÖLLISYYTTÄ
SEKÄ SÄÄLLISTÄÄ TYÖPAIKKOJA
TAVOITTEENA:
Ylläpidetään kaikkia koskevaa
talouskasvua.
Saavutetaan täysi ja tuottava
työllisyys ja säällinen työ kaikille,
mukaan lukien nuorille ja
vammaisille, sekä sama palkka
samanarvoisesta työstä.
Suojataan työelämän oikeuksia
ja taataan turvallinen
työympäristö kaikille
työntekijöille, mukaan lukien
siirtotyöläisille, erityisesti
naisille ja epävarmassa
työsuhteessa oleville.

Kestävä talouskasvu edellyttää, että yhteiskunnat luovat edellytykset laadukkaalle työlle, joka luo talouskasvua, mutta ei vahingoita ympäristöä. Maailmassa on runsaasti rikkautta ja vaurautta, mutta se jakaantuu hyvin epätasaisesti maiden välillä ja niiden
sisällä. Taloudellinen eriarvoisuus jarruttaa kehitystä, ja köyhyys
on pohjimmaisena syynä moneen muuhun kehitykseen liittyvään
ongelmaan.
Elämiseen riittämättömät palkat, kohtuuttoman pitkät
työpäivät ja järjestäytymisoikeuksien polkeminen ovat yleisiä
ongelmia monissa maissa. Halpatuotantomaiden työntekijät, joista
enemmistö on monilla aloilla naisia, tekevät pahimmillaan 80-tuntista työviikkoa hyvin pienellä palkalla. Eläkettä ei kerry, ja eläkeiän
saavuttaminenkin voi olla vaakalaudalla puutteellisten työolojen
takia. Kehitysmaissa palkkataso on usein poljettu niin alas, ettei
työ riitä nostamaan ihmisiä pois köyhyydestä. Kansainvälisen työjärjestö ILOn mukaan 57 prosenttia äärimmäisessä köyhyydessä
elävistä ihmisistä on työikäisiä. Säällinen työ, joka tarjoaa riittävän
toimeentulon on keskeistä köyhyyden vähentämisessä, perheiden
hyvinvoinnissa ja yhteiskuntien vakauttamisessa.

-Mahatma Gandhi

LIIKUNNAN VOIMA:
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua pystyy maailmanlaajuisesti tukemaan omilla kulutusvalinnoillaan
myös liikuntaväline – ja vaatehankinnoissa. Esimerkiksi urheilupalloille luotiin Reilun kaupan kriteerit
vuonna 2002 ja siten Reilu kauppa -sertifiointi laajeni elintarvikkeista muihin tuotteisiin. Reilu kauppa
-sertifiointi suojaa pallojen ompelijoita heikoilta työolosuhteilta. Työntekijät saavat vähintään lakien
mukaista palkkaa eikä lapsityövoimaa saa käyttää hyväksi pallojen tuotannossa. Lisäksi ostaja maksaa palloista erillistä Reilun kaupan lisää, joka on tarkoitettu yhteisöä hyödyttäviin hankkeisiin, kuten
terveydenhuoltoon ja koulutukseen.
Toisaalta viime vuosina myös liikunta-ala on saanut kritiikkiä osakseen työehdoista sekä palkkauksesta. Personal trainerien, ryhmäliikuntatuntien ohjaajien ja muiden yksityisellä liikunta-alalla
työskentelevien palkkaus ja työehdot ovat usein surkeat. Tuntemalla ja perehtymällä omiin oikeuksiinsa pystyy vaatimaan säällisiä työoloja ja palkkausta, johin jokaisella on oikeus!
Samalla liikunta-ala edistää tavoitetta tarjoamalla lukuisia työpaikkoja sekä edistää
talouskasvua pitämällä huolta kansan hyvinvoinnista. Hyvinvoivat ihmiset ovat tuottavan talouden
perusta.
YHDESSÄ MAALIIN:
Tuotantoketjujen kansainvälistymisen myötä yritykset ovat siirtäneet tuotantoaan sinne, missä se on
edullisinta. Työolojen -sekä ehtojen perussääntely on monissa halpatuotantomaissa jo lähtökohtaisesti puutteellista, sekavaa tai sitä ei valvota juuri lainkaan. Pahimmillaan yritykset ovat käyttäneet
huonoa säätelyä hyödykseen tehden veronkiertoa, korruptiota, ihmisoikeusloukkauksia sekä maakaappauksia.
Nykyään saadaan aiempaa enemmän tietoa yritysten toiminnasta ulkomailla. Tietoisuus on
lisääntynyt muun muassa sosiaalisen median, lisääntyneen matkailun ja järjestöjen tekemän työn
ansiosta. Huoli ihmisoikeusrikkeistä, lapsityövoiman käytöstä ja ympäristötuhoista on yhä enemmän
puheenaiheena. Ole tietoinen ja kriittinen kuluttajana, millaisia yrityksiä tuet ostopäätöksilläsi. Kannatatko yrityksiä, jotka polkevat ihmisoikeuksia ja harrastavat veronkiertoa, vai yrityksiä, jotka kantavat oman kortensa kekoon paremman maailman puolesta, kestävää talouskasvua edistäen ja säällisiä
työpaikkoja luoden ja ylläpitäen?

