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POSTOPKOVNA STRAN

Na seji 18. novembra 2007 je predsedstvo skupne parlamentarne skupščine AKP-EU 
pooblastilo odbor za socialne zadeve in okolje, da v skladu s členom 2(8) poslovnika pripravi 
poročilo o družbenih in okoljskih posledicah programov za strukturno prilagajanje.

Na zasedanju 17. novembra 2007 je odbor za socialne zadeve in okolje imenoval Ano Rito 
Sithole (Mozambik) in Liam Aylward za soporočevalca.

Odbor za socialne zadeve in okolje je osnutek poročila obravnaval na sejah 24. januarja in 15. 
marca 2008. Na kasnejši seji je sprejel spremni osnutek predloga resolucije ...

Na glasovanju so bili navzoči: ...

Resolucija je bila predložena v sprejetje dne ...
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PREDLOG RESOLUCIJE

o družbenih posledicah dela otrok in strategijah za boj proti njemu

Skupna parlamentarna skupščina AKP-EU,

− ob upoštevanju zasedanja v Port Moresbyju (Papua Nova Gvineja) od 24. do 27. 
Novembra 2008,

− ob upoštevanju člena 17(1) svojega poslovnika,

− ob upoštevanju konvencije Združenih narodov o pravicah otroka, ki je bila sprejeta 20. 
novembra 19891 in je začela veljati leta 1990, zlasti njenih členov 28 in 32,

− ob upoštevanju konvencij Mednarodne organizacije dela (ILO) št. 138 o minimalni 
starosti za sklenitev delovnega razmerja (1973)2 in št. 182 o prepovedi najhujših oblik 
dela otrok in takojšnjem ukrepanju za njihovo odpravo (1999)3, 

− ob upoštevanju členov 177–181 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

− ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu AKP-ES, ki je bil podpisan v Cotonouju 23. 
junija
2000 in spremenjen v Luksemburgu 25. junija 2005, zlasti členov 26 in 50,

− ob upoštevanju skupne izjave Sveta in predstavnikov vlad držav članic z dne 20. 
decembra 2005, ki so se sestali s Svetom, Evropskim parlamentom in Komisijo, o 
razvojni politiki Evropske unije: „Evropsko soglasje“ in zlasti členov 12, 97, 101 in 
1034,

− ob upoštevanju deklaracije tisočletja Združenih narodov z 8. septembra 2000, ki določa 
razvojne cilje tisočletja kot merila, ki jih je za odpravo revščine skupaj začrtala 
mednarodna skupnost,

− ob upoštevanju okvira za delovanje Izobraževanje za vse: izpolnjevanje skupnih zavez, 
ki ga je sprejel svetovni izobraževalni forum v Dakarju v Senegalu leta 2000 (dakarski 
vrh)5,

− ob upoštevanju bruseljske deklaracije o izobraževanju za trajnostni razvoj v državah 
AKP in njenem okviru za delovanje, ki so ga ministri za izobraževanje držav AKP 
sprejeli v letu 2006,

                                               
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 UL C 46, 24.2.2006, str. 1.
5 http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147e.pdf
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− ob upoštevanju deklaracije EU iz Lucce (Italija) iz leta 2003,  

− ob upoštevanju mednarodnega programa za odpravo dela otrok ILO,

− ob upoštevanju sporočila Komisije „Otroci na posebnem mestu v zunanjepolitičnih 
dejavnostih EU“ (KOM(2008)55 konč.), 

− ob upoštevanju poročila o globalnem spremljanju „Izobraževanja za vse“ iz leta 2008 
„Izobraževanje za vse do leta 2015: Ali nam bo uspelo?“1,

− ob upoštevanju resolucije skupne parlamentarne skupščine AKP in EU o pravicah otrok, 
zlasti otrok vojakov, ki je bila sprejeta 15. oktobra 20032,

− ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta o izkoriščanju otrok v državah v 
razvoju, s posebnim poudarkom na delu otrok3,

− ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta o „družbeni odgovornosti podjetij:
izvajanje partnerstva za rast in delovna mesta4“,

− ob upoštevanju poročila Odbora za socialne zadeve in okolje (AKP/EU/…),

A. ker otroškemu delu botrujejo vsesplošna revščina, kultura in tradicija mnogih skupnosti v 
državah v razvoju,

B. ker je podatkih ILO okoli dela 165 milijonov otrok starih med 5 in 14; ker so najhujše 
oblike dela in kršitev pravic otrok, vključno s suženjstvom (hišni pomočniki), prodajo 
otrok in trgovino z njimi, otroško prostitucijo in drugimi oblikami dela, škodljive za 
njihov normalen fizični razvoj in duševno zdravje,

C. ker so še posebej ogrožene določene skupine otrok in mladostnikov, zlasti otrok, ki 
pripadajo etničnim in drugim manjšinam, otrok priseljencev, razseljenih otrok ali 
beguncev, otrok, ki trpijo zaradi posledic oboroženih spopadov, sirot, otrok brez 
starševskega spremstva, otrok, ki so okuženi s HIV/aidsom, in invalidnih otrok; ker so 
deklice izpostavljene dodatnim nevarnostim izkoriščanja,

D. ker je izkoriščanje otrok huda kršitev njihovih človekovih pravic in v nasprotju z načelom 
socialne pravičnosti; ker so z ratifikacijo konvencije o pravicah otroka države podpisnice 
priznale človekove pravice otrok,

E. ker je dobra osnovna izobrazba za vse otroke njihov ključ do pridobivanja teoretičnih in 
praktičnih znanj, ki jim bodo pomagala premagati revščino, da bodo lahko vplivali na 

                                               
1 http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001547/154743e.pdf
2 UL C 26, 29.1.2004, str. 17.
3 P6_TA(2005)0272.
4 P6_TA(2007)0062.
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razvoj v svojih družbah in sprejemali svobodne in ozaveščene življenjske odločitve ter 
tudi tako prispevali k družbenemu in gospodarskemu razvoju svojih držav, 

F. ker pomeni dejanski dostop do ustreznega izobraževanja, da so šole prijazne do otrok in 
deklic ter opremljene z vodo in sanitarijami, saj lahko nizki standardi otroke odvrnejo od 
šolanja, kar jih izpostavi izkoriščanju,

G. ker posledice raznih oblik dela otrok vključujejo nizek vpis v osnovne in srednje šole 
(zlasti deklic), visok šolski osip in neuspeh, visoko nepismenost, zaostal fizični razvoj 
otrok, razširjeno najstniško nosečnost, jemanje drog med otroci in visoko raven 
nezaposenosti med odraslimi,

H. ker je večina držav sprejela zakone in politike za zaščito blaginje in interesov otrok,

I. ker so vlade, delodajalci, delavci in njihove organizacije ter družba na splošno skupaj 
odgovorni za postopno odpravo dela otrok,

J. ker zaposlovanje otrok pogosto poteka izven zakonito ustanovljenih podjetij, za katere 
velja ustrezna zakonodaja, in je razširjeno v neformalnih in podeželskih sektorjih, v 
zasebnem okolju gospodinjstev ali v družinskih obrteh, ki se jim sploh ne pripisuje 
družbenega pomena dela, in v nekaterih primerih v nezakonitih dejavnostih, 

K. ker je nevarnost HIV/aidsa prispevala k vključevanju otrok v dejavnosti, ki ustvarjajo 
dohodek,

L. ker je odprava dela otrok otežena zaradi neenakosti, povezanih s kulturo in spolom,

M. ker nudi izboljšanje dostopa do posojil možnost za odpravljanje dela otrok in povečanje 
vpisa v šolo,

N. ker možnosti nadomestne skrbi za otroke prispevajo k zmanjšanju dela otrok in ustvarjajo 
pogoje za večjo prisotnost pri pouku,

O. ker prizadevanja za povišanje ravni izobrazbe in plač pomagajo omejiti razširjenost in 
intenzivnost dela otrok in povečujejo verjetnost, da bodo otroci ostali v šoli,

P. ker razkorak med mestom in podeželjem vpliva na šolanje otrok in zaposlitvene 
odločitve, 

Q. ker ima vsak otrok pravico do zabeležbe njegovega rojstva; ker neustrezno beleženje 
rojstev olajšuje izkoriščanje in zlorabo otrok v „skritih sektorjih“ dela, kot je domače 
delo in kmetijstvo,

R. ker so družbe, ki kršijo mednarodne instrumente ter mednarodno in domačo zakonodajo 
v zvezi z delom otrok, lahko v nelojalni konkurenčni prednosti,

Splošno 
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1. pozdravlja veliko število držav AKP in EU, ki so ratificirale konvenciji ILO št. 138 in 
182 (glej Prilogo 1); od držav zahteva, naj zagotovijo izvajanje konvencij in poziva 
tiste, ki ju še niso ratificirale, naj to takoj storijo;

2. v skladu s konvencijo 182 poudarja nujnost ukrepov za odpravo najbolj nevzdržnih 
vidikov dela otrok, kot je delo otrok v suženjskih in prisilnih pogojih, nevarnih in 
tveganih delih v proizvodnji in prodaji drog ter tihotapljenju in prodaji orožja malega 
kalibra, izkoriščanje zelo mladih otrok ter gospodarsko in spolno izkoriščanje otrok;

3. poziva vse podpisnice konvencije ILO št. 182 v EU , naj objavljajo letne dokaze 
skladnosti z odstavkom 8, ki poziva članice, naj si med seboj pomagajo pri uveljavljanju 
določb konvencije z okrepljenim mednarodnim sodelovanjem in/ali pomočjo;

4. poziva države članice EU in države AKP, naj znotraj partnerstva AKP in EU razvijejo 
skupne strategije za boj proti delu otrok na podlagi natančnih ocen dejanskega stanja, ob 
upoštevanju najboljših interesov otroka; s tem v zvezi poudarja potrebo po dejavnem 
sodelovanju civilne družbe in sindikatov pri oblikovanju politik, izvajanju in 
spremljanju ukrepov za boj proti delu otrok; 

5. poudarja, da je za boj proti delu otrok potrebna prava kombinacija političnih odločitev 
in programov, ki bodo namenjeni krepitvi ozaveščenosti za izboljšanje podatkovnih baz 
in analiz, za zakonodajo v zvezi z delovnimi razmerji in njenim izvajanjem, dostojno 
delo, kvalitetno brezplačno obvezno izobraževanje, poklicno usposabljanje in 
neposredne ukrepe za odstranitev, rehabilitacijo in za ponovno vključitev otrok;

6. poziva mednarodno skupnost, zlasti države članice EU in Evropsko komisijo , naj 
vključijo vprašanja dela otrok v vse dejavnosti svojih programov za razvoj sodelovanja;

7. se zaveda, da delo otrok v veliki meri povzroča revščina in da je dolgoročna rešitev v 
trajnem gospodarskem razvoju in dobrem upravljanju, ki spodbuja socialni napredek, 
zlasti zmanjšanje revščine in doseganje splošne osnovne izobrazbe;

8. poudarja potrebo po začetku odprave dela otrok v okviru boja proti HIV/aidsu in 
strategij za reševanje sporov;

9. ugotavlja, da se bodo, kljub temu da je veliko vlad sprejelo politike in ukrepe za 
odpravo dela otrok, brez omogočanja nadomestnih sredstev za preživljanje družin 
prizadetih otrok njihove življenjske razmere poslabšale;

10. poudarja, da bi se moralo vse politike za odpravo dela otrok vedno obravnavati v okviru 
dostojnega dela za vse, v skladu s temeljnimi mednarodnimi delovnimi standardi; meni, 
da ne more nobena kampanja proti delu otrok uspeti, če je ne podpirajo širše reforme 
trgovskih praks v EU in AKP;

11. poziva vlade in civilno-družbene akterje v EU in AKP, naj sodelujejo pri ustanovitvi 
posebnih delovnih skupin za delo otrok, ki bodo med drugim zagotavljale in razširjale 
informacije o pravicah in dobrih praksah ter si prizadevale za usklajevanje politik 
lokalnih, nacionalnih in mednarodnih vladnih akterjev, nevladnih organizacij in 
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sindikatov;

12. poziva vlade držav AKP k okrepitvi prizadevanj za splošno beleženje rojstev in 
Evropsko komisijo k podpori in spodbujanju teh prizadevanj, tako da vključi splošno 
beleženje rojstev v politiko sodelovanja;

Izobrazba in odprava dela otrok

13. meni, da vsakemu otroku, ki ni vključen v redno zaposlovanje, grozi izkoriščanje; 

14. poziva vse države EU in AKP, naj zagotovijo, da bodo vsi ukrepi, ki so bili sprejeti za 
dosego razvojnih ciljev tisočletja 2, trajni in kakovostni; 
zato poziva EU, naj financiranje izobraževanja pogoji z vzdrževanjem ustrezne velikosti 
razredov in omogočanjem zadostnega usposabljanja za učitelje;
nujno poziva EU in AKP, naj zagotovijo sredstva za študentsko gradivo in prehrano, da 
ne bi izobrazba postala prevelik strošek, zaradi česar bi otroke izpisali iz šole;

15. poziva Evropsko komisijo, naj si prizadeva za financiranje izobraževanja, največjo 
pozornost naj se nujno nameni skupinam, ki so najbolj dovzetne za izkoriščanje, zlasti 
deklicam in otrokom na območjih, prizadetih zaradi sporov, in otrokom marginalnih ali 
ranljivih družbenih skupin;

16. poziva vlade k izboljšanju pravnega okvira za delo otrok in vključitvi vprašanja dela 
otrok v izobraževalne politike in načrte ob upoštevanju razkoraka med mesti in 
podeželjem;

17. poziva države AKP k povečanju izdatkov za izobraževanje, zlasti za splošno osnovno 
izobraževanje in izobraževanje odraslih;

18. spodbuja izboljšanje baze in mreže znanja o delu otrok ter izobraževanje prek boljšega 
zagovorništva in širjenj najboljših praks;

19. poziva vlade in druge zakonito registrirane delodajalce k vzpostavitvi izobraževalnih 
dejavnosti za otroke, ki delajo, in njihove družine, kar bi ublažilo posledice dela otrok;

20. poziva k vzpostavitvi premostitvenega pouka za otroke, ki so se pozno vključili v 
izobraževanje ali nadaljujejo z izobraževanjem, prekinjenim zaradi dela, sporov ali 
razselitve;

21. izraža zaskrbljenost zaradi nedoslednosti mednarodnih instrumentov, zlasti razvojnih 
ciljev tisočletja 2 in konvencije ILO št. 138, ki kot minimalno starost za zaposlitev 
določa 15 ali v določenih okoliščinah 14 let, obenem pa zahteva splošno izobraževanje 
le na osnovni ravni; meni, da so zato otroci med 11. in 15. letom izpostavljeni 
povečanemu tveganju izkoriščanja in poziva k obravnavi te nedoslednosti;

Obveznosti gospodarskega sektorja pri odpravljanju dela otrok

22. Pozdravlja razširjen trend, da velika podjetja oblikujejo družbene kodekse ravnanja in 
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prostovoljno sprejemajo pobude za etično trgovanje; vseeno meni, da prostovoljni 
kodeksi niso nadomestilo za javni nadzor in pregledno upoštevanje najosnovnejših 
delovnih standardov; 

23. spodbuja kodekse ravnanja na delovnem mestu, uzakonitev minimalnih plač in 
družinsko ekonomsko varstvo družin;

24. poziva Evropsko komisijo, naj od vseh velikih podjetij v EU zahteva, da dokumentirajo, 
beležijo in odgovarjajo za delovne prakse na vseh stopnjah dobavne verige; meni, da bi 
morali ustreznost dobavne verige spodbujati z rednim in temeljitim nadzorom na vseh 
stopnjah, preverjati bi jo morali z neodvisno revizijo; od podjetja, pri katerem se v 
dobavni verigi odkrije delo otrok, bi morala Evropska komisija zahtevati uvedbo in 
objavo največ tri leta trajajočega programa za odpravo dela otrok v svoji dobavni verigi; 
določiti bi bilo treba programe ukrepov, ki bi se jih izvajalo, če bi se delo otrok 
nadaljevalo po določenem obdobju;

25. nujno poziva Evropsko komisijo in vlade AKP, naj zagotovijo, da bo vsako podjetje, ki 
je uporabljalo delo otrok, zagotovilo, da bodo otroci delavci ustrezno vključeni v 
izobraževalni sistem;

26. poziva k temu, da bi bila statusa SSP in SSP+ pogojena ne le z ratifikacijo, temveč tudi 
s spoštovanjem konvencij ILO o delu otrok in konvencije ZN o pravicah otroka. 
Spoštovanje določb teh konvencij bi bilo treba spremljati in ukrepati v primerih 
dokazanih hudih in sistematičnih kršitev;

27. meni, da bi morale pogodbe o javnih naročilih vključevati določbe, ki bi podjetja 
zavezovale k dokazovanju skladnosti dobavne verige z mednarodnimi standardi glede 
dela otrok, in se jih brez teh dokazov ne bi smelo dodeljevati; odločno poudarja, da se 
teh določb v nobenem primeru ne bi smelo obravnavati kot netarifne trgovinske ovire;

28. poziva države članice EU in Evropsko komisijo, naj podporo podjetjem s trgovinskimi 
misijami, izvoznimi subvencijami, nepovratnimi sredstvi in posojili pogojijo s 
spoštovanjem mednarodnih konvencij o delu otrok;

29. poudarja, da mora globalizacijo in liberalizacijo svetovne trgovine spremljati 
spoštovanje temeljnih pravic, vključno s prepovedjo dela otrok;

30. naroča sopredsednikom, naj to resolucijo predložijo svetu ministrov AKP-EU, Evropski 
komisiji, Afriški uniji, Karibskemu forumu držav AKP, Pacifiškemu forumu, državam 
članicam EU, Unicefu in Mednarodni organizaciji dela.
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