SDG 10: Ongelijkheid verminderen
Sustainable Development Goal 10 (SDG 10) is opgesteld om
ongelijkheid in en tussen landen terug te dringen. Tussen 1990 en
2010 is de inkomensongelijkheid binnen ontwikkelingslanden met
11 procent toegenomen. Maar ook binnen ontwikkelde landen
blijft inkomensongelijkheid toenemen. Hoe kan jouw organisatie
bijdrage leveren aan dit duurzame ontwikkelingsdoel? SUB –
Sustainable Boost legt het je uit!

Social Enterprise inkoop & Social Return
Door in te kopen bij PSO Prestatieladder gecertificeerde organisaties (een keurmerk voor
de mate van sociaal ondernemen), of Sociale Werkplaats (SW) stimuleer je de
werkvoorziening voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook zorgt dit ervoor
dat het aantal plaatsingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt groeit. Je kunt
als organisatie ook zelf ervoor kiezen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op
te leiden binnen jouw bedrijf

Culturele diversiteit
Verder kun je in jouw wervingsproces extra rekening houden met culturele diversiteit.
Iedereen verdient een eerlijke kans om aangenomen, ongeacht zijn culturele afkomst of
etniciteit. Je kunt culturele diversiteit op de werkvloer bevorderen door bijvoorbeeld halal
of vegetarisch eten aan te bieden in de kantine. Maar ook meditatieruimtes, het aandacht
schenken aan verschillende soorten feestdagen en het aanpassen van de werkstructuur
levert een bijdrage aan culturele diversiteit.

Duurzame samenwerkingsverbanden
Je kunt bijdrage leveren aan SDG 10 door duurzame samenwerkingen aan te gaan met
maatschappelijk verantwoordelijke instanties. Het beschikbaar stellen van bedrijfsruimte voor
maatschappelijke initiatieven is hier een voorbeeld van. Ook kun je als organisatie cohesie
bevorderen door samenwerkingen aan te gaan in de regio. Dit kunnen samenwerkingen met
maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld met het onderwijs), bedrijven en inwoners zijn.

Fair trade om gelijkheid in ontwikkelingslanden te stimuleren
Door fair trade producten te kopen investeer je in mensen in ontwikkelingslanden. Via fair
trade ontvangen zij een eerlijke prijs voor hun producten en werken zij onder
menswaardige omstandigheden. Dus geen kinderarbeid en geen extreem lange werkdagen.
Maar wel aandacht voor milieuvriendelijke productieprocessen. De inkomensongelijkheid
zal hierdoor mondiaal afnemen.

