
 
 

 
Ljubljana, 6. oktober 2011 
 
 
SPOROČILO ZA JAVNOST! 
 
7. oktober 2011 – Svetovni dan za dostojno delo  
 
Mednarodna konfederacija sindikatov (ITUC), ki zastopa 166 milijonov delavcev iz 309 
sindikalnih konfederacij iz 156 držav je leta 2006 proglasila 7. oktober za Svetovni dan za 
dostojno delo.  
 
Mednarodna organizacija dela je opredelila dostojno delo kot produktivno delo za ženske in 
moške v pogojih svobode, pravičnosti, varnosti in človeškega dostojanstva. Dostojno delo 
vključuje možnosti za delo, ki je produktivno in daje pošteno plačilo. Zagotavlja varnost na 
delovnem mestu ter socialno zaščito za delavce in njihove družine, ponuja boljšo možnost za 
osebni razvoj in opogumlja socialno integracijo. Daje ljudem svobodo, da lahko izrazijo svoje 
skrbi, se organizirajo in da sodelujejo pri odločitvah, ki vplivajo na njihovo življenje ter 
zagotavlja enake možnosti in enakopravno obravnavanje vsem. 
 
Danes je na svetu okoli 200 milijonov brezposelnih, med njimi je blizu 20 % brezposelnih 
mladih ljudi. To je najvišje število, ki je bilo kdajkoli zabeleženo. Polovica vseh zaposlenih na 
svetu dela v negotovih oblikah zaposlitve: za določen čas, prek agencij za zaposlovanje, kot 
samozaposleni, s skrajšanim delovnim časom in podobno. Dve zaposleni osebi od petih imata 
dohodek manjši od dveh dolarjev na dan, to je do 720 dolarjev na leto. Osem ljudi od desetih  
nima dostopa do kakršne koli oblike socialne varnosti, povprečna razlika v plačah med 
spoloma pa na svetovni ravni znaša 23 odstotkov. 
 
Vse večja je tudi neenakost. Neenakost v dohodku in premoženju je dosegla nespodobno 
raven, tako kot neenakost na področju izobraževanja, zdravstva, stanovanj in kreditov. 61 
milijonov ljudi, kar je manj kot 1 odstotek svetovnega prebivalstva, ima enake prihodke kot 
3,5 milijarde ljudi, kar znaša 50 odstotkov svetovnega prebivalstva. V Evropi je 60 odstotkov 
bogastva v rokah samo desetih odstotkov prebivalstva.          
 
Za Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije je dostojno delo neločljivo povezano s človeškim 
dostojanstvom. Nezaposlenost, negotove oblike dela, slabe delovne razmere in nizke plače, ki 
smo jim priča tudi v Sloveniji, je napad na človeško dostojanstvo. Zato v Zvezi svobodnih 
sindikatov Slovenije namesto sedanjih ostrih varčevalnih ukrepov, ki vodijo proti dnu, 
zahtevamo sprejem in izvajanje takšnih politik, ki bodo omogočile ustvarjanje novih 
kakovostnih delovnih mest, prekinile trend negotovih oblik zaposlitve in omogočile 
zaposlovanje mladih za nedoločen čas. Zahtevamo politike, ki bodo spodbujale dostojno delo, 



zagotovile spoštovanje delavskih in socialnih pravic, krepile socialni dialog in omogočile 
blaginjo za vse in ne le za nekatere posameznike!    
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