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ÜGYRENDI OLDAL

2007. november 18-i ülésén az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés elnöksége
felhatalmazta a Szociális és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy eljárási szabályzatának 2. 
cikke (8) bekezdése szerint készítsen jelentést a strukturális kiigazítási programok társadalmi 
és környezeti következményeiről.

2007. november 17-i ülésén a Szociális és Környezetvédelmi Bizottság Ana Rita Sithole 
asszonyt (Mozambik) és Liam Aylward urat jelölte ki társelőadóként.

A Szociális és Környezetvédelmi Bizottság a jelentéstervezetet 2008. január 24-i, március 15-
i és Ez utóbbi ülésén a bizottság elfogadta a mellékelt állásfoglalásra irányuló 
indítványtervezetet ...

A következők voltak jelen a szavazáskor: ...

Az állásfoglalást elfogadásra  ...-án terjesztették elő.
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ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a gyermekmunka társadalmi következményeiről és a gyermekmunka elleni fellépés 
stratégiáiról

Az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés, 

− találkozva Port Moresby-ben (Pápua Új-Guinea) 2008. november 24-27 között,

− tekintettel eljárási szabályzata 17 cikke (1) bekezdésére,

− tekintettel az 1989 november 20-án elfogadott és 1990 óta hatályban lévő ENSZ 
gyermekjogi egyezményre1  és különösen annak 28. és 32. cikkére,

− tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) a foglalkoztatás alsó korhatáráról
szóló 138. (1973)2, valamint a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és 
felszámolására irányuló azonnali lépésekről szóló 182. (1999)3 egyezményére,

− tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 177-181. cikkére,

− tekintettel a Cotonou-ban 2000. június 23-án aláírt és Luxemburgban 2005. június 25-én 
módosított  AKCS-EU Partnerségi Megállapodásra („Cotonou-i Megállapodás”) és 
különösen annak 26. és 50. cikkére,

− tekintettel a Tanács és a Tanácsban összeülő tagállamok kormányai képviselőinek, az 
Európai Parlamentnek és a Bizottságnak az Európai Unió fejlesztéspolitikájáról szóló  
2005. december 20-i közös nyilatkozatára: „Az európai konszenzus”, és különösen 
annak 12.; 97., 101. és 103. cikkére4,

− tekintettel az Egyesült Nemzetek 2000. szeptember 8-i millenniumi nyilatkozatára, 
amely a nemzetközi közösség által a szegénység megszüntetésének érdekében közösen 
meghatározott kritériumokként meghatározza a millenniumi fejlesztési célokat (MFC-
k), 

− tekintettel az Oktatási Világfórum által a szenegáli Dakarban 2000-ben (dakari csúcs) 
elfogadott intézkedési keretre „Oktatás mindenki számára: kollektív kötelezettségeink 
teljesítése”5,

− tekintettel az AKCS-államokban a fenntartható fejlődést szolgáló oktatásról szóló 
brüsszeli nyilatkozatra és annak az AKCS oktatási miniszterei által 2006-ban elfogadott 

                                               
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 HL C 46., 2006.2.24., 1. o.
5 http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147e.pdf
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intézkedési keretére,

− tekintettel az EU 2003. évi luccai (Olaszország) nyilatkozatára,  

− tekintettel az ILO gyermekmunka megszüntetését célzó nemzetközi programjára 
(IPEC),

− tekintettel a Bizottság „A gyermekek különleges helyzetének figyelembe vétele az 
Európai Unió külső fellépéseiben” című közleményére (COM(2008)55 végleges), 

− tekintettel az Oktatást mindenki számára 2008. évi, „Oktatás mindenkinek 2015-re: 
sikerülni fog?”1 című globális monitoring jelentésére,

− tekintettel az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2003. október 15-én elfogadott, a 
gyermekjogokról és különösen a gyermekkatonákról szóló állásfoglalására2,

− tekintettel az Európai Parlament állásfoglalására a fejlődő országok gyermekeinek 
kizsákmányolásáról, különös tekintettel a gyermekmunkára3,

− tekintettel az Európai Parlament állásfoglalására a vállalatok társadalmi felelősségéről: a 
növekedési és munkahely-teremtési partnerség megvalósítása4,

− tekintettel a Szociális és Környezetvédelmi Bizottság jelentésére (AKCS-EU/...),

A. mivel a gyermekmunka gyökerei a tömeges szegénységben, illetve a fejlődő országok sok 
közösségének kultúrájában és hagyományaiban rejlenek,

B. mivel az ILO szerint mintegy 165 millió 5 és 14 éves kor közötti gyermek végez 
gyermekmunkát; mivel a gyermekmunka legrosszabb formái és a gyermekjogok 
megsértése, ideértve a gyermek-rabszolgaságot (háziszolgák), a gyermekek adásvételét és 
a gyermekkereskedelmet, a gyermekprostitúciót és a munka más formáit, károsítják a
gyermekek egyenletes fizikai és szellemi fejlődését,

C. mivel a gyermekek és fiatalkorúak bizonyos csoportjai, különösen az etnikai vagy más 
kisebbségekhez tartozó gyermekek, a gyermekmigránsok, az otthonukból elűzött vagy 
menekült gyermekek, a fegyveres konfliktusokban érintett gyermekek, a gyermekkatonák, 
az árvák és a szülői gondoskodást nélkülöző gyermekek, a HIV/AIDS által érintett 
gyermekek, a fogyatékkal élő gyermekek különösen veszélyeztetettek; mivel a lányok a 
kizsákmányolás további veszélyeivel szembesülnek,

D. mivel a gyermekek kizsákmányolása emberi jogaik durva megsértése, és szemben áll a 
társadalmi igazságosság elveivel; mivel a Gyermekjogi Egyezmény ratifikálásával az 

                                               
1 http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001547/154743e.pdf
2 HL C 26, 2004.1.29., 17. o.
3 P6_TA (2005)0272
4 P6_TA(2007)0062
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aláíró állam hozzájárul a gyermekek emberi jogainak elismeréséhez,

E. mivel a minőségi egyetemes általános iskolai oktatás elérése valamennyi gyermek 
számára a kulcs ahhoz, hogy a gyermekek képesek legyenek megszerezni azokat a fontos 
készségeket és ismereteket, amelyek segítenek nekik a szegénységből való 
kiemelkedésben, hogy befolyásolhassák társadalmaik fejlődését, és életük során szabad és 
tájékozott döntéseket hozhassanak, ezzel is hozzájárulva országaik társadalmi és 
gazdasági fejlődéséhez, 

F. mivel a minőségi oktatáshoz való tényleges hozzáférés gyermekbarát és kislánybarát 
iskolákat jelent, amelyek fel vannak szerelve vízzel és higiéniai létesítményekkel, mivel 
az alacsony színvonalú oktatás elfordíthatja a gyermekeket az iskolától, és sebezhetővé 
teszi őket a kizsákmányolással szemben,

G. mivel a gyermekmunka különféle formáinak hatásai közé tartozik az alacsony részvétel az 
általános és középfokú iskolákban (különösen a lányok esetében), az iskolai 
lemorzsolódás magas aránya, az írástudatlanság és a bukások magas aránya, a gyermekek 
visszamaradott fizikai fejlődése, a serdülőkori terhesség magas aránya, a gyermekek 
közötti kábítószerekkel való visszaélés és a magas munkanélküliségi ráta a felnőttek 
között,

H. mivel a legtöbb ország elfogadta a gyermekek jólétének és érdekeinek védelmére irányuló 
jogszabályait és politikáit,

I. mivel a kormányoknak, a munkáltatóknak, a munkavállalóknak és szervezeteiknek, 
valamint a társadalomnak összességében közös felelősségük van a gyermekmunka 
fokozatos megszüntetéséért,

J. mivel a gyermekmunka alkalmazásának gyakorlata gyakran a megfelelő jogszabályok 
hatálya alá tartozó törvényesen létrehozott vállalkozásokon kívül történik, és széles 
körben előfordul a szürkegazdaságban és vidéken, a háztartás magánkörnyezetében vagy 
olyan családi elfoglaltságokban, amelyeket nem tekintenek a társadalom szempontjából 
relevánsnak ahhoz, hogy munkaként határozzák meg, és néhány esetben illegális
tevékenységekről van szó, 

K. mivel az olyan betegségek, mint a HIV/AIDS hozzájárult a gyermekek jövedelemtermelő 
tevékenységekbe történő bevonásához,

L. mivel a gyermekmunka megszüntetését kulturális és nemi egyenlőtlenségek is nehezítik,

M. mivel a hitelhez való hozzáférés potenciálisan enyhíti a gyermekmunkát, és bővíti az 
iskolába járást,

N. mivel az alternatív gyermekgondozási lehetőségek rendelkezésre állása hozzájárul a
gyermekmunka csökkentéséhez, és létrehozza a nagyobb fokú iskolába járás feltételeit,

O. mivel a felnőttek képzettségi szintjének és bérének javítására irányuló erőfeszítések 
segítenek a gyermekmunka előfordulása és intenzitása visszaszorításában, és javítják a 
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gyermekek iskolában maradásának valószínűségét,

P. mivel a város-vidék dichotómiának hatása van a gyermekek iskoláztatására és munkájára 
vonatkozó döntésekre, 

Q. mivel minden gyermeknek joga van a születéskori anyakönyvezéshez; mivel a születési 
anyakönyvezés létesítményeinek hiánya elősegíti a gyermekek kizsákmányolását és a 
velük való visszaélést a munkaerőpiac „rejtett ágazataiban”, mint például a 
házimunkában és a mezőgazdaságban,

R. mivel a gyermekmunkára vonatkozó nemzetközi instrumentumok és nemzetközi és belső 
jogszabályok megsértésével működő vállalatok tisztességtelen versenyelőnyt 
élvezhetnek,

Általános

1. üdvözli az ILO 138. és 182. egyezményét már ratifikált AKCS és EU országok nagy 
számát (lásd az 1. mellékletet); felhívja az aláíró államokat, hogy biztosítsák az 
egyezmények végrehajtását, és sürgeti azokat az államokat, amelyek még nem tették 
meg, hogy sürgősen ratifikálják ezeket az egyezményeket;

2. hangsúlyozza a 182. egyezmény összefüggésében a sürgős intézkedés szükségességét a 
gyermekmunka leginkább tűrhetetlen vonatkozásainak megszüntetése érdekében, ilyen 
például a gyermekek rabszolgaságszerű feltételek melletti, illetve veszélyes munkában, 
kábítószerek gyártásában és kábítószer-kereskedelemben, a kézi lőfegyverek 
csempészetében és kereskedelmében való foglalkoztatása, a nagyon fiatal gyermekek 
kizsákmányolása és a gyermekek üzleti célú szexuális kizsákmányolása;

3. felhívja az ILO 182. egyezménye valamennyi EU aláíróját, hogy évente tegyék közzé a 
8. bekezdésnek való megfelelésük bizonyítékát, amely arra hívja fel a tagokat, hogy 
támogassák egymást az egyezmény rendelkezéseinek érvényre juttatásában bővített 
nemzetközi együttműködés és/vagy támogatás révén;

4. felhívja az EU tagállamait és az AKCS-államokat, hogy az AKCS-EU partnerségen 
belül dolgozzanak ki integrált stratégiákat, melyek célja a gyermekmunka elleni fellépés 
a valóság pontos felmérése alapján; erőfeszítéseiket a gyermek érdekei vezessék; ebben 
a vonatkozásban hangsúlyozza a civil társadalom és a szakszervezetek teljes körű 
bevonását a politika kialakításába, végrehajtásába és a gyermekmunka elleni
intézkedések monitorozásába; 

5. hangsúlyozza, hogy a gyermekmunka elleni fellépés a különféle politikai választási 
lehetőségek és problémák megfelelő kombinációját igényli, amelyeknek a tudatosításra, 
a társadalom mobilizálására és támogatására; az adatbázisforrások javítására és 
elemzésére, a munkajogi jogalkotásra és végrehajtásra, a tisztességes munkára, az 
ingyenes kötelező minőségi oktatásra, a szakképzésre, valamint a gyermekek 
kiemelésére, rehabilitálására és újraintegrálására vonatkozó közvetlen intézkedésekre 
kell irányulniuk;

Adlib Express Watermark



8/10 PR\732099HU.doc

HU

6. felhívja a nemzetközi közösséget, és különösen az EU tagállamait, valamint az Európai 
Bizottságot, hogy fejlesztési együttműködési programjaik valamennyi tevékenységébe 
építsék be a gyermekmunkával kapcsolatos aggodalmakat;

7. elismeri, hogy a gyermekmunkát nagyrészt a szegénység okozza, és a hosszú távú 
megoldás a fenntartható gazdasági növekedésben és a társadalmi előrehaladáshoz 
vezető jó kormányzásban, különösen a szegénység enyhítésében és az egyetemes 
általános iskolai oktatás elérésében rejlik;

8. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy foglalkozzanak a gyermekmunka
megszüntetésével a HIV/AIDS elleni küzdelem, illetve a konfliktus feloldási stratégiák 
keretében;

9. megjegyzi, hogy miközben sok kormány fogadott el politikákat, és hozott 
intézkedéseket a gyermekmunka megszüntetése érdekében, alternatív megélhetés
biztosításának hiányában az érintett gyermekek családjai még rosszabb helyzetbe
kerülhetnek;

10. hangsúlyozza, hogy minden, a gyermekmunka megszüntetésére irányuló politikát 
mindig a mindenki számára tisztességes munka keretében kell megfontolni, 
összhangban az alapvető nemzetközi foglalkoztatási normákkal; úgy véli, hogy a
gyermekmunka elleni célzott kampányok csak akkor lehetnek sikeresek, ha azokat mind
az EU, mint az AKCS-államok kereskedelmi gyakorlatának tágabb reformjai 
támogatják;

11. felhívja az EU és az AKCS-országok kormányait és civil társadalmának szereplőit, hogy 
együttműködve hozzanak létre a nemzeti gyermekmunka munkacsoportokat, amelyek 
egyebek között tájékoztatást adnak és terjesztenek a jogokról, a legjobb gyakorlatról, és 
koordinálják a helyi, nemzeti, nemzetközi, kormányzati szereplők, nem-kormányzati 
szervezetek és szakszervezetek politikáit;

12. felhívja az AKCS-országok kormányait, hogy erősítsék erőfeszítéseiket a hivatalos 
születési anyakönyvezés egyetemessé tétele érdekében, és felhívja az Európai 
Bizottságot, hogy segítse elő és támogassa az ilyen intézkedéseket, az egyetemes 
hivatalos születési anyakönyvezést beépítve a fejlesztési együttműködési politikába;

Oktatás és a gyermekmunka felszámolása

13. úgy véli, hogy minden olyan gyermek, aki nem vesz részt nappali oktatásban, ki van 
téve a kizsákmányolás veszélyének; 

14. sürgeti valamennyi EU- és AKCS-tagállamot, hogy biztosítsák, hogy az egyetemes 
általános iskolai oktatásra vonatkozó MFC 2 cél elérése érdekében bevezetett 
intézkedéseik fenntarthatóak és minőségiek legyenek; e végett felhívja az EU-t, hogy az 
oktatáshoz biztosított finanszírozást kösse a kezelhető osztályméretek fenntartásához és 
a tanárok kielégítő képzésének biztosításához; felhívja mind az EU-t, mind az AKCS-ot, 
hogy bocsássanak rendelkezésre pénzeszközöket tananyagokra és a diákok 
étkeztetésére, biztosítva, hogy az oktatás ne váljon olyan költséggé, amely miatt a 
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gyermekeket kiveszik az iskolából;

15. felhívja az Európai Bizottságot, hogy az oktatási célra rendelkezésre bocsátott 
pénzeszközöket sürgős figyelemmel célozza a kizsákmányolás által leginkább 
veszélyeztetettekre, nevezetesen a lányokra, a konfliktus által érintett területeken élő 
gyermekekre, valamint a társadalom marginalizált vagy más sebezhető csoportjainak 
gyermekeire;

16. felhívja a kormányokat, hogy fejlesszék a gyermekmunkára vonatkozó jogi kereteket, és 
a gyermekmunkával kapcsolatos aggodalmakat építsék be az oktatáspolitikákba és –
tervekbe, figyelemmel a város-vidék dichotómiára is;

17. felhívja az AKCS-államokat, hogy növeljék oktatási kiadásaikat, különös tekintettel az 
egyetemes általános iskolai oktatásra és a felnőttoktatásra;

18. elismeri a bővített gyermekmunkával és oktatással kapcsolatos tudásbázis és hálózatok 
létrehozásának szükségességét nagyobb támogatással és a jó gyakorlat terjesztésével;

19. felhívja a kormányokat és a törvényesen létrejött munkáltatókat, hogy hozzanak létre a 
dolgozó gyermekekre és családjaikra célzott oktatási tevékenységeket, hogy enyhítsék 
az érintett gyermekek munkavégzésének hatásait;

20. kéri, hogy hozzanak létre áthidaló osztályokat az oktatásba későn belépő gyermekek, 
illetve a munkából, a konfliktusból vagy lakóhelyük kényszerű elhagyása miatt az 
oktatásba visszatérő gyermekek számára;

21. aggodalmát fejezi ki a nemzetközi instrumentumok, nevezetesen az MFC 2 és az ILO 
138. egyezménye közötti eltérések miatt, mivel ez utóbbi a 15. vagy kivételesen 14. 
életévet határozza meg a munkavállalás alsó korhatáraként, ám csak általános iskolai 
szinten követeli az egyetemes oktatást; úgy véli, hogy ez a 11 és 15 év közötti 
gyermekeket még inkább kiteszi a kizsákmányolás veszélyének, és követeli, hogy ezt az 
eltérést oldják fel;

A vállalati szektor felelőssége a gyermekmunka megszüntetésében

22. üdvözli, hogy egyre több nagyvállalat készít szociális magatartási kódexet, és 
önkéntesen vállalja az etikus kereskedelmi kezdeményezéseket; úgy véli azonban, hogy 
az ilyen önkéntes kódexek nem helyettesíthetik az állami hatósági felügyeletet és az 
alapvető foglalkoztatási normáknak való átlátható megfelelést; 

23. ösztönzi a munkahelyi magatartási kódexek létrehozását, a minimumbérre vonatkozó 
jogszabály-alkotást és a családi gazdasági biztonságot;

24. felhívja az Európai Bizottságot, hogy kötelezze valamennyi, az EU-ban működő 
nagyvállalatot, hogy a beszállítói lánc minden szintjén dokumentálja és jelentse a 
foglalkoztatási gyakorlatot, és azért vállaljon felelősséget; úgy véli, hogy ezt a 
beszállítói lánc általi megfelelést rendszeres és alapos vizsgálatnak kell támogatnia 
minden szinten, és ezt független vizsgálatnak kell igazolnia; ha egy vállalatról kiderül, 
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hogy a beszállítói láncban gyermekmunkaerőt alkalmaznak, az Európai Bizottság 
kötelezze az ilyen vállalatokat, hogy legfeljebb három éves határidőhöz kötött 
programot készítsenek és tegyenek közzé a beszállítói láncban a gyermekmunka 
megszüntetésére; meg kell határozni a szankciók programját, amelyet alkalmazni kell, 
ha a gyermekmunkaerő alkalmazása a meghatározott időtartamon túl is folytatódik

25. felhívja az Európai Bizottságot és az AKCS-kormányokat, hogy kötelezzék a 
gyermekmunkaerőt alkalmazó társaságokat, hogy biztosítsák a náluk dolgozó 
gyermekek megfelelő integrálását az oktatási rendszerbe;

26. követeli, hogy a GSP (általános preferencia rendszer) és GSP+ programokat élvező
AKCS-országok számára a GSP és GSP (+) státust tegyék függővé nem csak attól, hogy 
a gyermekmunkára vonatkozó ILO-egyezményeket és az ENSZ Gyermekjogi 
Egyezményét ratifikálják, hanem az annak való megfelelés bizonyításától is; ezen 
egyezmények rendelkezéseinek való megfelelést figyelemmel kell kísérni, és 
amennyiben azok súlyos és szisztematikus megsértésére utaló bizonyítékok merülnek 
fel, intézkedést kell hozni;

27. úgy véli, hogy a közbeszerzési szerződésekbe fel kell venni olyan rendelkezéseket, 
amelyek az érintett vállalatokat arra kötelezik, hogy bizonyítsák beszállítói láncuk 
megfelelését a nemzetközi gyermekmunkára vonatkozó normáknak, és ilyen szerződést 
ne lehessen odaítélni ilyen bizonyíték hiányában; erőteljesen hangsúlyozza, hogy az 
ilyen rendelkezések semmiképpen sem tekinthetők nem tarifális kereskedelmi 
korlátnak;

28. felhívja az EU tagállamait és az Európai Bizottságot, hogy a kereskedelmi missziókon, 
exporttámogatásokon,vissza nem térítendő támogatásokon és kölcsönökön keresztül a 
vállalatoknak juttatott támogatásokat kössék a gyermekmunkára vonatkozó nemzetközi 
egyezményeknek való megfelelés bizonyításához;

29. hangsúlyozza, hogy a világkereskedelem globalizációját és liberalizációját az alapjogok 
tiszteletben tartásának kell kísérnie, ideértve a gyermekmunka tilalmát;

30. utasítja társelnökeit, hogy továbbítsák ezen állásfoglalást az AKCS-EU Miniszterek 
Tanácsának, az Európai Bizottságnak, az Afrikai Uniónak, a CARIFORUM-nak, a 
Csendes-óceáni Fórumnak, az EU tagállamainak, az UNICEF-nek és az ILO-nak.
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