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ASIAN KÄSITTELY

AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokokouksen puheenjohtajisto antoi 18. 
marraskuuta 2007 pidetyssä kokouksessaan sosiaali- ja ympäristöasioiden valiokunnalle luvan 
laatia työjärjestyksen 2 artiklan 8 kohdan mukaisesti mietinnön rakennemuutosohjelmien 
yhteiskunnallisista ja ympäristövaikutuksista.

Sosiaali- ja ympäristöasioiden valiokunta nimitti 17. marraskuuta 2007 pidetyssä 
kokouksessaan yhteisesittelijöiksi Ana Rita Sitholen (Mosambik) ja Liam Aylwardin.

Sosiaali- ja ympäristöasioiden valiokunta käsitteli mietintöluonnosta 24. tammikuuta, 15. 
maaliskuuta ja ... pidetyissä kokouksissa.

Viimeksi mainitussa kokouksessa se hyväksyi liitteenä olevan päätöslauselmaesityksen...

Äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: ...

Päätöslauselmaesitys jätettiin käsiteltäväksi …
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PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

lapsityön yhteiskunnallisista seurauksista ja torjuntastrategioista

AKT:n ja EU:n yhteinen parlamentaarinen edustajakokous, joka 

− kokoontuu Port Moresbyssä (Papua Uusi-Guinea) 24.-28. marraskuuta 2008,

− ottaa huomioon työjärjestyksensä 17 artiklan 1 kohdan,

− ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen lapsen oikeuksista, joka 
hyväksyttiin 20. marraskuuta 19891 ja joka astui voimaan vuonna 1990, ja varsinkin sen 
28 ja 32 artiklan,

− ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksen nro 138, joka 
koskee työhön pääsemiseksi vaadittavaa vähimmäisikää (1973)2, ja 182, joka koskee 
lapsityön pahimpien muotojen kieltämistä ja välittömiä toimia niiden poistamiseksi 
(1999)3, 

− ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 177–181 artiklan,

− ottaa huomioon Cotonoussa 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetun ja Luxembourgissa 25. 
kesäkuuta 2005 tarkistetun AKT-valtioiden ja EU:n välisen kumppanuussopimuksen ja 
etenkin sen 26 ja 50 artiklan,

− ottaa huomioon neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten 
edustajien, Euroopan parlamentin ja komission 20 päivänä joulukuuta 2005 antaman 
yhteisen julkilausuman Euroopan unionin kehityspolitiikasta: Eurooppalainen 
konsensus, ja varsinkin sen 12, 97, 101 ja 103 artiklan4,

− ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien 8. syyskuuta 2000 annetun vuosituhannen 
julistuksen, jossa esitellään kansainvälisen yhteisön yhteisesti laatimat vuosituhannen 
kehitystavoitteet köyhyyden nujertamiseksi,

− ottaa huomioon maailman koulutusfoorumin Dakarissa, Senegalissa vuonna 2000 
(Dakarin huippukokous) laatiman toimintaohjelman Koulutusta kaikille: yhteisten 
sitoumustemme lunastaminen5,

− ottaa huomioon kestävää kehitystä edistävää koulutusta AKT-valtioissa koskevan 
Brysselin julistuksen ja AKT-valtioiden opetusministereiden vuonna 2006 hyväksymän 
toimintaohjelman, 

                                               
1 http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm.
2 http://www.ilocarib.org.tt/childlabour/c138.htm.
3 http://www.ilocarib.org.tt/childlabour/c182.htm.
4 EUVL C 46, 24.7.2006, s. 1.
5 http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147e.pdf.
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− ottaa huomioon EU:n Luccassa, Italiassa vuonna 2003 hyväksymän julistuksen,  

− ottaa huomioon ILO:n kansainvälisen ohjelman lapsityön poistamiseksi (IPEC-
ohjelma),

− ottaa huomioon komission tiedonannon “Lapsille erikoisasema EU:n ulkoisissa 
toimissa” (KOM(2008)0055 lopullinen), 

− ottaa huomioon vuoden 2008 maailmanlaajuisen seurantaraportin “Koulutus kaikille 
vuoteen 2015 mennessä: saavutammeko sen?”1,

− ottaa huomioon AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen lasten 
oikeuksia ja erityisesti lapsisotilaita koskevan päätöslauselman, joka hyväksyttiin 15. 
lokakuuta 20032,

− ottaa huomioon Euroopan parlamentin päätöslauselman lasten hyväksikäytöstä, 
painopisteenä erityisesti lapsityö3,

− ottaa huomioon Euroopan parlamentin päätöslauselman Yritysten yhteiskuntavastuu –
kasvua ja työllisyyttä edistävän kumppanuuden toteuttaminen4,

− ottaa huomioon sosiaali- ja ympäristöasioiden valiokunnalle antamansa mietinnön 
(AKT-EU/...).

A. panee merkille, että lapsityö juontaa juurensa massaköyhyydestä ja monien 
kehitysmaiden yhteisöjen kulttuurista ja perinteistä;

B. panee merkille, että ILO:n mukaan lapsityö koskettaa noin 165 miljoonaa 5 – 14-
vuotiasta lasta; toteaa, että lapsityön pahimmat muodot ja lasten oikeuksien 
loukkaukset, kuten lapsiorjuus (kotiapulaiset), lasten myynti ja kauppaaminen, 
lapsiprostituutio ja muut työn muodot vahingoittavat lasten tavanomaista fyysistä 
kehitystä ja mielenterveyttä;

C. panee merkille, että tietyt lasten ja nuorten ryhmät, varsinkin etnisiin tai muihin 
vähemmistöihin kuuluvat lapset, lapsimaahanmuuttajat, pakkosiirtolaiset tai pakolaiset, 
aseellisten konfliktien uhreiksi joutuneet, lapsisotilaat, orvot ja huoltajaa vailla olevat 
lapset, HIV/AIDS-sairaat sekä vammaiset lapset ovat erityisessä vaarassa; toteaa, että 
tyttöjen riski tulla hyväksikäytetyksi on vielä suurempi;

D. toteaa, että lasten hyväksikäyttö on heidän ihmisoikeuksiensa törkeä loukkaus ja rikkoo 
yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden periaatetta; toteaa, että lapsen oikeuksien 
yleissopimuksen ratifioidessaan valtiot vahvistavat lasten ihmisoikeuksien 
tunnustamisen;

                                               
1 http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001547/154743e.pdf.
2 EYVL C 26, 29.1.2004, s. 17.
3 P6_TA (2005)0272.
4 P6_TA(2007)0062.
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E. toteaa, että hyvälaatuisen yleisen peruskoulutuksen saavuttaminen kaikille lapsille on 
ratkaisevan tärkeää lasten voimaannuttamiseksi hankkimaan tärkeät taidot ja tiedot, joiden 
avulla he pystyvät jättämään köyhyyden taakseen, vaikuttamaan omien yhteiskuntiensa 
kehitykseen, tekemään vapaasti tietoon perustuvia ratkaisuja elämässään ja näin myös 
osallistumaan maidensa yhteiskunta- ja talouskehitykseen; 

F. toteaa, että mahdollisuus laadukkaaseen koulutukseen merkitsee kouluja, jotka 
suhtautuvat myönteisesti lapsiin ja tyttöihin ja joiden vesihuolto ja saniteettitilat ovat 
kunnossa, sillä koulutuksen heikko taso saattaa karkottaa lapset koulusta ja jättää heidät 
alttiiksi hyväksikäytölle;

G. toteaa, että lapsityön eri muotojen vaikutuksiin kuuluu etenkin tyttöjen alhainen 
osallistuminen perus- ja toisen asteen koulutukseen, koulun keskeyttävien suuri osuus, 
korkea lukutaidottomuus ja läpäisijöiden alhainen määrä, lasten fyysisen kehityksen 
hidastuminen, teini-ikäisten raskauksien korkea määrä, lasten huumeiden käyttö ja 
aikuisena korkea työttömyysaste;

H. panee merkille, että useimmat maat ovat säätäneet lakeja ja laatineet politiikkoja, jotka 
tähtäävät lasten hyvinvoinnin ja edun suojelemiseen;

I. toteaa, että on hallitusten, työnantajien, työntekijöiden ja heidän järjestöjensä ja koko 
yhteiskunnan vastuulla toimia lapsityön asteittaiseksi poistamiseksi;

J. toteaa, että lapsityötä käyttävät usein muut kuin laillisesti perustetut ja asianmukaisen 
lainsäädännön alaiset yritykset ja että se on erittäin yleistä epävirallisella ja 
maataloussektorilla, yksityistalouksissa tai kotityössä, jota ei edes pidetä 
yhteiskunnallisesti niin merkittävänä, että sitä tunnistettaisiin työksi, ja eräissä tapauksissa 
laittomassa toiminnassa; 

K. ottaa huomioon, että HIVin/AIDSin tapaisten tautien vitsaus on vaikuttanut osaltaan lasten 
käyttöön tulonhankinnassa;

L. toteaa, että kulttuuriin ja sukupuoleen liittyvä epätasa-arvo mutkistavat lapsityön 
poistamista;

M. toteaa, että lainojen saatavuus voi parantaa lapsityön tilannetta ja tukea koulunkäyntiä;

N. toteaa, että vaihtoehtoisten lastenhoitomahdollisuuksien saatavuus vähentää lapsityön 
käyttöä ja luo suotuisat olosuhteet koulunkäynnin lisääntymiselle;

O. toteaa, että työ aikuisten koulutus- ja palkkatason korottamiseksi auttaa vähentämään 
lapsityön käytön yleisyyttä ja intensiivisyyttä ja parantaa lasten mahdollisuuksia pysyä 
koulussa;

P. toteaa, että kaupunkien ja maaseudun väliset erot vaikuttavat lasten koulunkäyntiin ja 
työntekoon liittyviin päätöksiin; 
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Q. toteaa, että jokaisella lapsella on oikeus syntymänsä rekisteröimiseen; panee merkille, että 
syntymän rekisteröintimahdollisuuksien puute edesauttaa lasten riistoa ja hyväksikäyttöä 
työvoiman 'pimeillä aloilla', kuten kotitaloustyö ja maatalous;

R. toteaa, että yritykset, jotka toiminnassaan rikkovat lapsityötä koskevia kansainvälisiä 
säädöksiä ja kotimaansa lainsäädäntöä, saavat epäoikeudenmukaista kilpailuetua;

Yleistä 

1. toivottaa tervetulleeksi ILO:n yleissopimukset 138 ja 182 ratifioineiden AKT- ja EU-
valtioiden suuren määrän (katso liite 1); kehottaa valtioita varmistamaan sopimusten 
täytäntöönpano ja kehottaa niitä, jotka eivät vielä ole ratifioineet sopimusta, ratifioimaan 
sen välittömästi;

2. korostaa yleissopimuksen 182 yhteydessä nopean toiminnan tarvetta lapsityön kaikkein 
kestämättömimpien puolten lopettamiseksi, kuten lasten työ orjuutta tai maaorjuutta 
muistuttavissa olosuhteissa ja vaarallinen työ huumeiden tuotannossa ja 
salakuljettamisessa sekä pienaseiden salakuljettamisessa ja kauppaamisessa, hyvin 
nuorten lasten hyväksikäyttö ja lasten kaupallinen seksuaalinen hyväksikäyttö;

3. kehottaa kaikkia ILO:n yleissopimuksen 182 allekirjoittaneita EU-maita julkaisemaan 
vuosittain todisteet siitä, että ne ovat noudattaneet 8 kappaletta, joka kehottaa 
sopimuspuolia tukemaan toisiaan sopimuksen määräysten toimeenpanossa tehostetun 
kansainvälisen yhteistyön ja/tai avustusten muodossa;

4. kehottaa EU:n jäsenvaltioita ja AKT-ryhmän valtioita kehittämään AKT-EU-
kumppanuuden puitteissa lapsityön torjumiseen tähtääviä integroituja strategioita, joiden 
perustana on todellisuuden täsmällinen arvioiminen ja ohjenuorana lapsen etu; korostaa 
tässä yhteydessä tarvetta saada kansalaisyhteiskunta ja ammattijärjestöt täysimittaisesti 
mukaan politiikan muotoilemiseen, toteuttamiseen ja lapsityön torjuntatoimien 
valvontaan; 

5. korostaa, että lapsityön torjuminen edellyttää oikeaa poliittisten linjojen ja ohjelmien 
sekoitusta, jonka on tähdättävä tietoisuuden lisäämiseen sosiaalisesta liikkuvuudesta; 
tietokantaresurssien ja analyysien kehittämiseen, työlainsäädäntöön ja sen 
täytäntöönpanoon, ihmisarvoiseen työhön, hyvälaatuiseen koulutukseen, joka on ilmaista 
ja pakollista, ammatilliseen koulutukseen ja suoraan toimintaan, jolla lapset voidaan saada 
pois työstä, kuntouttaa ja sopeuttaa yhteiskuntaan;

6. kehottaa kansainvälistä yhteisöä ja varsinkin EU:n jäsenvaltioita ja Euroopan komissiota 
sisällyttämään lapsityökysymykset kaikkiin kehitysyhteistyöohjelmiensa toimintoihin;

7. tunnustaa, että lapsityö on pitkälti köyhyyden aiheuttamaa  ja että pitkän aikavälin ratkaisu 
perustuu kestävään talouskasvuun sekä hyvään hallintoon, joka johtaa yhteiskunnalliseen 
edistykseen ja etenkin köyhyyden lievittämiseen ja yleisen perusasteen koulutuksen 
saavuttamiseen;
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8. korostaa tarvetta käsitellä lapsityön poistamista HIVin/AIDSin torjunnan ja konfliktien 
ratkaisun puitteissa;

9. toteaa, että vaikka monet hallitukset ovat hyväksyneet politiikkoja ja ryhtyneet toimiin 
lapsityön poistamiseksi, jos kyseisten lasten perheille ei voida tarjota vaihtoehtoisia 
tulonlähteitä, perheet joutuvat entistä pahempaan tilanteeseen;

10. korostaa, että kaikkia lapsityön poistamiseen tähtääviä politiikkoja tulisi aina harkita 
kaikille tarjottavan ihmisarvoisen työn viitekehyksessä keskeisten kansainvälisten 
työntekoa koskevien normien mukaisesti; uskoo, että alueeltaan rajatut lapsityön 
vastaiset kampanjat eivät voi onnistua ilman laajempia uudistuksia sekä EU:n että AKT-
valtioiden kaupan käytännöissä;

11. kehottaa EU- ja AKT-valtioiden hallituksia ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita 
tekemään yhteistyötä kansallisten lapsityötä käsittelevien työryhmien perustamiseksi. 
Työryhmät mm. tuottavat ja levittävät tietoa oikeuksista ja parhaista käytännöistä ja 
pyrkivät koordinoimana politiikkoja paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten 
hallinnon toimijoiden, kansalaisjärjestöjen ja ammattiyhdistysten kanssa;

12. kehottaa AKT-valtioiden hallituksia tehostamaan pyrkimyksiään varmistaa yleinen 
syntymien rekisteröinti ja kehottaa Euroopan komissiota tukemaan näitä pyrkimyksiä ja 
sisällyttämään yleisen syntymien rekisteröinnin kehitysyhteistyöpolitiikkaan;

Koulutus ja lapsityön poistaminen

13. katsoo, että kaikilla lapsilla, jotka eivät ole täysipäiväisessä koulutuksessa, on riski 
joutua hyväksikäytetyiksi; 

14. kehottaa kaikkia EU:n ja AKT:n jäsenvaltioita varmistamaan, että vuosituhannen 
vaihteen julistuksen tavoitteen 2, yleisen peruskoulutuksen, saavuttamiseksi aloitetut 
toimet ovat kestäviä ja laadukkaita; kehottaa siksi EU:ta sitomaan koulutusrahoitus 
hallittavissa olevien luokkakokojen ylläpitämiseen ja tyydyttävän opettajakoulutukseen; 
kehottaa sekä EU- että AKT-valtioita osoittamaan rahoitusta opiskelijoiden 
oppimateriaaleihin ja aterioihin sen varmistamiseksi, että koulutuksesta ei tule 
kustannus, jonka johdosta lapset otetaan pois koulusta; 

15. kehottaa Euroopan komissiota osoittamaan rahoitusta koulutukseen ja kiinnittämään 
kiireellisesti huomiota lapsiin, joiden riski joutua hyväksikäytetyiksi on suurin, eli 
tyttöihin, konfliktialueiden lapsiin ja syrjäytyneiden tai haavoittuvien 
yhteiskuntaryhmien lapsiin;

16. kehottaa hallituksia kehittämään lapsityövoimaa koskevaa lainsäädäntökehystä, 
sisällyttämään lapsityökysymykset koulutuspolitiikkoihin ja -suunnitelmiin ja ottamaan 
samalla huomioon kaupunkien ja maaseudun erot;

17. Kehottaa AKT-valtioita lisäämään varsinkin yleiseen peruskoulutukseen ja 
aikuiskoulutukseen suunnattuja koulutusmenojaan; 
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18. korostaa lapsityötä koskevien tehostettujen tietopohjien ja verkostojen perustamista ja 
tehokkaampaan neuvontaan ja hyvien käytäntöjen levittämiseen perustuvaa koulutusta;

19. kehottaa hallituksia ja muista laillisesti perustettuja työnantajia järjestämään työssä 
käyville lapsille ja heidän perheilleen koulutustoimintaa lasten työvoimaan 
osallistumisen haittavaikutusten lieventämiseksi;

20. vaatii tukiopetusta lapsille, jotka pääsevät kouluun muita vanhempana ja jotka tulevat 
koulutukseen työstä, konflikteista tai siirtolaisiksi jouduttuaan;

21. ilmaisee huolensa kansainvälisten instrumenttien välisistä ristiriidoista erityisesti 
vuosituhannen julistuksen tavoitteen 2 ja ILO:n yleissopimuksen nro 138 välillä, joista 
jälkimmäinen asettaa työhön pääsyn vähimmäisikärajaksi 15 tai erikoistapauksissa 14 
vuotta, kun taas ensimmäinen vaatii kaikille vain perusasteen koulutusta; katsoo, että 
tämä lisää 11–15-vuotiaiden hyväksikäytön riskiä ja vaatii ristiriidan ratkaisemista;

Yrityssektorin vastuu lapsityön poistamisesta

22. toivottaa tervetulleeksi suuryritysten yleistyvän suuntauksen laatia sosiaalisia 
käyttäytymissäännöstöjä ja osallistua vapaaehtoisesti eettisen kaupankäynnin 
aloitteisiin; uskoo kuitenkin, että nämä vapaaehtoiset säännöstöt eivät korvaa 
julkisviranomaisen valvontaa ja avointa keskeisten työnteon normien noudattamista; 

23. kannattaa työpaikan käyttäytymissäännöstöjen edistämistä, vähimmäispalkkalakien 
säätämistä ja perheiden taloudellista turvallisuutta;

24. kehottaa Euroopan komissiota velvoittamaan kaikki EU:ssa toimivat suuryritykset 
dokumentoimaan, raportoimaan ja olemaan vastuussa toimitusketjun kaikkien tasojen 
työvoimakäytännöistä; uskoo, että lakien noudattamisen valvontaa koko 
toimitusketjussa tulisi tukea säännöllisillä ja perinpohjaisilla kaikkien tasojen 
tarkastuksilla ja riippumattomilla auditoinneilla; jos yrityksen havaitaan käyttäneen 
lapsityövoimaa toimitusketjussaan, Euroopan komission tulisi velvoittaa se laatimaan ja 
julkaisemaan enintään kolmen vuoden mittainen aikataulutettu ohjelma lapsityön 
poistamiseksi toimitusketjusta; tähän tulee liittää seuraamusohjelma siltä varalta, että 
lapsityön käyttö jatkuu annettua määräaikaa pitempään;

25. kehottaa Euroopan komissiota ja AKT-valtioiden hallituksia varmistamaan, että 
jokaisen yrityksen, jonka todetaan käyttäneen lapsityövoimaa, velvollisuus on varmistaa 
yrityksessä työskentelevien lasten asianmukainen sijoittaminen koulutusjärjestelmään;

26. vaatii, että ehtona GSP ja GSP + tullietuusstatuksen myöntämiselle näitä etuuksia 
hyödyntäville AKT-valtioille on ohjelmat, jotka pelkän ratifioimisen sijasta myös 
osoittavat noudattavansa ILO:n lapsityötä koskevaa yleissopimusta ja YK:n lapsen 
oikeuksien yleissopimusta.  Näiden yleissopimusten määräysten noudattamista tulisi 
valvoa, ja vakavien ja järjestelmällisten rikkomusten paljastuessa tulee ryhtyä 
toimenpiteisiin;

27. uskoo, että julkisiin hankintasopimuksiin tulisi sisällyttää lausekkeet, jotka velvoittavat 
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yritykset osoittamaan toimitusketjunsa noudattavan kansainvälisiä lapsityönormeja, ja 
että sopimuksia ei tulisi solmia, jos todisteita tästä ei saada; korostaa vahvasti, että näitä 
lausekkeita ei pitäisi missään nimessä katsoa tullien ulkopuolisiksi kaupan esteiksi;

28. kehottaa EU: jäsenvaltioita ja Euroopan komissiota sitomaan yrityksille kaupallisen 
edustuksen, vienti- ja muiden tukien sekä lainojen muodossa annettava tuki 
todisteelliseen kansainvälisten lapsityösopimusten noudattamiseen.

29. korostaa, että maailmankaupan globalisoitumisen ja vapautumisen on käytävä käsi 
kädessä perusoikeuksien noudattamisen ja lapsityön kieltämisen kanssa;

30. kehottaa yhteispuheenjohtajia välittämään tämän päätöslauselman AKT-EU-
ministerineuvostolle, Euroopan komissiolle, Afrikan unionille, Cariforumille, 
Tyynenmeren saarten foorumille, EU:n jäsenvaltioille, UNICEFille ja ILO:lle.
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