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PROTOKOLLSIDA

Byrån för den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen bemyndigade på 
sammanträdet den 18 november 2007 dess utskott för sociala frågor och miljö att i enlighet 
med artikel 2.8 i arbetsordningen utarbeta ett förslag till betänkande om de sociala och 
miljömässiga konsekvenserna av strukturella anpassningsprogram.

Utskottet för sociala frågor och miljö utsåg på sammanträdet den 17 november 2007 
Ana Rita Sithole (Moçambique) och Liam Aylward till medföredragande.

Utskottet för sociala frågor och miljö beaktade förslaget till betänkande under sina 
sammanträden. Vid det senaste sammanträdet antogs följande förslag till resolution...

Följande personer närvarade vid omröstningen: ...

Resolutionen ingavs den...
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FÖRSLAG TILL RESOLUTION

om de sociala konsekvenserna av barnarbete och strategierna för att bekämpa barnarbete

Den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen

– som sammanträder i Port Moresby (Papua Nya Guinea) den 24–27 november 2008,

− med beaktande av artikel 17.1 i arbetsordningen,

− med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter som antogs den 
20 november 19891 och trädde ikraft 1990, särskilt artiklarna 28 och 32,

− med beaktande av ILO:s konventioner 138 om minimiåldern för anställning (1973)2

och 182 om förbud och omedelbara åtgärder för avskaffande av de värsta formerna 
av barnarbete (1999)3, 

− med beaktande av artiklarna 177-181 i fördraget om upprättande av Europeiska 
gemenskapen,

− med beaktande av AVS-EU-partnerskapsavtalet som undertecknades i Cotonou den 
23 juni 2000 och reviderades i Luxemburg den 25 juni 2005 (”Cotonouavtalet”), 
särskilt artiklarna 26 och 50, 

− med beaktande av det gemensamma uttalandet den 20 december 2005 av rådet 
och representanterna för regeringarna i medlemsstaterna i sammanträde med rådet, 
Europaparlamentet och kommissionen om EU:s utvecklingspolitik avseende ett 
europeiskt samförstånd, särskilt artiklarna 12, 97, 101 och 10344,

− med beaktande av FN:s millenniedeklaration den 8 september 2000, som anger de 
millenniemål för utveckling som antogs gemensamt av det internationella samfundet 
för utrotningen av fattigdom,

− med beaktande av handlingsplanen om utbildning för alla: gemensamma åtaganden, 
som antogs på världsforumet för utbildning i Dakar, Senegal, 2000 (Dakar-toppmötet)5,

− med beaktande av Brysseldeklarationen om utbildning för hållbar utveckling i 
AVS-stater och handlingsplanen som antogs av dess utbildningsministrar 2006,

− med beaktande av EU:s deklaration i Lucca (Italien) 2003, 

                                               
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 OJ C 46, 24.2.2006, s. 1.
5 http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147e.pdf
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− med beaktande av ILO:s internationella program för avskaffande av barnarbete (IPEC), 

− med beaktande av meddelandet från kommissionen om ”En särskild plats för barnen 
i EU:s yttre åtgärder” (KOM(2008)0055),

− med beaktande av 2008-års globala övervakningsrapport om utbildning för alla år 
2015: Når vi målen?1,

− med beaktande av gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingens resolution 
om barns och i synnerhet barnsoldaters rättigheter som antogs den 15 oktober 20032,

− med beaktande av Europaparlamentets resolution om exploatering av barn i 
utvecklingsländer, med särskild inriktning på barnarbete3,

− med beaktande av Europaparlamentets resolution om företagens sociala ansvar: 
införande av partnerskap för tillväxt och sysselsättning4,

− med beaktande av betänkandet från utskottet för sociala frågor och miljö (AVS-EU/...)
och av följande skäl:

A. Barnarbete har sin grund i massfattigdom och i kulturen och traditionen i många 
samhällen i utvecklingsländer.

B. Enligt ILO är ungefär 165 miljoner barn i åldrarna mellan 5 och 14 involverade i 
barnarbete. De värsta formerna av barnarbete och brotten mot barns rättigheter, vilket 
inbegriper barnslaveri (hushållstjänster), handel med barn, barnprostitution och andra 
typer av arbeten, är skadligt för barns fysiska utveckling och mentala hälsa.

C. Vissa grupper av barn och tonåringar, särskilt barn som tillhör etniska eller andra minoriteter, 
invandrade barn, barn som är internflyktingar eller annars flyktingar, barn som har drabbats av 
barnsoldater i väpnade konflikter, föräldralösa barn och barn utan vårdnadshavare, barn som 
har drabbats av HIV/AIDS och barn med funktionsnedsättningar, är särskilt utsatta. Flickor är 
alldeles särskilt utsatta för risken att exploateras.

D. Exploateringen av barn är ett grovt brott mot deras mänskliga rättigheter och strider mot 
principerna för social rättvisa. De konventionsstater som har ratificerat konventionen om 
barnets rättigheter har ställt sig bakom erkännandet av barns mänskliga rättigheter.

E. Det är viktigt att göra allmän grundutbildning av hög kvalitet tillgänglig för alla i syfte att 
uppmuntra barn till kritiskt tänkande och att de inhämtar kunskaper som kan hjälpa dem 
att undgå fattigdom, påverka utvecklingen i samhället och att göra fria och informerade 

                                               
1 http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001547/154743e.pdf
2 OJ C 26, 29.1.2004, s. 17.
3 P6_TA (2005)0272
4 P6_TA(2007)0062
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val i livet, vilket följaktligen även bidrar till den sociala och ekonomiska utvecklingen i 
landet. 

F. Faktisk tillgång till utbildning av hög kvalitet innebär att det skall finnas skolor som är 
barnvänliga och flickvänliga och som är utrustade med vatten och avlopp, eftersom låg 
standard på utbildningen kan innebära att barn lämnar skolan och riskerar att utsättas för 
exploatering.

G. Konsekvenserna av olika former av barnarbete innebär låg andel inskrivna i grund- och 
högstadieskola (särskilt för flickor), en hög andel barn som hoppar av från skolan, utbredd 
analfabetism och höga underkännandetal, försenad fysisk utveckling för barn, en hög 
andel tonårsgraviditeter, drogberoende bland barn och ett högt arbetslöshetstal för vuxna.

H. De flesta länder har antagit lagar och riktlinjer som syftar till att skydda barns välfärd och 
intressen.

I. Regeringar, arbetsgivare, arbetstagare och deras verksamheter och samhället i stort har 
ett delat ansvar för att arbeta för att successivt avskaffa barnarbete.

J. Praxisen att anställa barn sker ofta utanför lagligen etablerade företag i enlighet med 
gällande lagstiftning och är vida utbrett i den informella sektorn och inom jordbruket, 
i privata miljöer inom hushåll eller i familjesysslor som inte ens anses vara av en sådan 
relevans att de betraktas som arbete, och i vissa fall i olagliga verksamheter. 

K. Sjukdomar som HIV/AIDS har bidragit till att barn städslas för inkomstgenererade 
verksamheter.

L. Avskaffandet av barnarbete kompliceras genom kulturella ojämlikheter och ojämställdhet 
mellan könen.

M. Förbättrad tillgång till lån kan bidra till mindre barnarbete och öka andelen inskrivna i skolan.

N. Möjligheten till alternativ barnomsorg bidrar till mindre barnarbete och skapar 
förutsättningar för högre skolnärvaro.

O. Satsningar på att stärka nivåerna på vuxenutbildningen och lönerna hjälper till att stävja 
förekomsten av och intensiteten för barnarbete och förbättra sannolikheten för att barn 
stannar i skolan.

P. Dikotomin stad/landsbygd inverkar på besluten om barns skolgång och arbete. 

Q. Alla barn har rätt att bli registrerade vid födseln. Bristen på födelseregistrering underlättar 
för exploatering och utnyttjande av barn i de ”dolda sektorer” av arbeten, till exempel 
hushållsarbete och jordbruk.

R. Företag som är verksamma i strid mot internationella instrument och internationell och 
nationell lagstiftning med avseende på barnarbete kan ha en orättfärdig konkurrensfördel.

Allmänt 

1. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen välkomnar det stora antal 
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AVS- och EU-länder som har ratificerat ILO-konventionerna 138 och 182 (se bilaga 1), 
anmodar konventionsstaterna att se till att konventionerna implementeras och uppmanar 
dem som ännu inte har ratificerat konventionerna att göra det utan dröjsmål.

2. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen understryker med avseende på 
konvention 182 behovet av akuta åtgärder för att avskaffa de mest oacceptabla aspekterna 
på barnarbete, till exempel utnyttjande av barn i slavlika och livegenskapslika förhållanden 
och i farligt och riskfyllt arbete i tillverkningen och narkotikahandel och smuggling av 
och handel med eldhandvapen, exploatering av väldigt unga barn och den kommersiella 
sexuella exploateringen av barn.

3. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen uppmanar alla EU-länder som 
har undertecknat ILO-konventionen 182 att varje år offentliggöra underlag som visar 
efterlevnad av paragraf 8, som uppmanar medlemmarna att bistå varandra i att se till 
att bestämmelserna i konventionen efterlevs genom förbättrat internationellt samarbete 
och/eller stöd.

4. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen uppmanar EU:s medlemsstater 
och AVS-staterna att utarbeta integrerade strategier inom ramen för AVS-EU-
partnerskapet, som syftar till att bekämpa barnarbete och skall baseras på adekvata 
analyser av verkligheten på grundval av barnets bästa. I detta sammanhang understryks 
behovet av att engagera det civila samhället och fackföreningar till fullo i den språkliga 
utformningen av riktlinjer för och implementeringen och övervakningen av åtgärder 
som syftar till att bekämpa barnarbete. 

5. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen understryker att bekämpningen 
av barnarbete kräver god avvägning beträffande val av riktlinjer och program som skall 
riktas mot att höja medvetenheten beträffande socialt mobiliseringsstöd, förbättrade 
databasresurser och analyser, arbetsrättslig lagstiftning och verkställighet, anständigt 
arbete, fri och obligatorisk utbildning av hög kvalitet, yrkesutbildning och direkta 
åtgärder för att få bort, rehabilitera och återintegrera barn.

6. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen uppmanar det internationella 
samfundet, särskilt EU:s medlemsstater och kommissionen, att beakta frågor kring 
barnarbete vid all verksamhet inom samarbetsprogrammen för utveckling.

7. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen medger att barnarbete i stor 
utsträckning orsakas av fattigdom, och den långsiktiga lösningen ligger i vidmakthållen 
ekonomisk tillväxt och god förvaltning som leder till sociala framsteg, särskilt minskad 
fattigdom och allmän grundutbildning.

8. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen understryker behovet av 
att satsa på avskaffandet av barnarbete inom ramen för kampen mot HIV/AIDS 
och konfliktlösningsstrategier.

9. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen noterar att fastän många 
regeringar har antagit riktlinjer och vidtagit åtgärder för att avskaffa barnarbete kan 
underlåtenheten att tillhandahålla alternativa utkomstmöjligheter för familjer till de 
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drabbade barnen resultera i förvärrad situation för familjer.

10. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen understryker att alla riktlinjer 
som syftar till att avskaffa barnarbete alltid skall beaktas inom ramen för anständigt 
arbete för alla, i enlighet med de huvudsakliga internationella arbetsrättsstandarderna 
och anser att alla riktade kampanjer mot barnarbete inte kan lyckas om de inte 
underbyggs av större reformer i handelspraxisen i både EU- och AVS-stater.

11. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen uppmanar regeringar och civila 
samhällsaktörer i EU- och AVS-länder att arbeta tillsammans för att upprätta nationella 
specialgrupper för barnarbete som bland annat skall tillhandahålla och sprida information 
om rättigheter och bästa metod och arbeta för att samordna riktlinjer för lokala, nationella 
och internationella statliga aktörer, icke-statliga organisationer och fackföreningar.

12. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen uppmanar regeringar i 
AVS-länder att införa allmän födelseregistrering och anmodar kommissionen att 
främja och stödja sådana insatser genom att inkorporera allmän födelseregistrering 
i samarbetsriktlinjerna för utveckling.

Utbildning och avskaffande av barnarbete

13. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen anser att alla barn som inte går 
i skolan på heltid riskerar att utsättas för exploatering. 

14. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen uppmanar alla EU- och 
AVS-medlemsstater att vidta åtgärder för att efterleva millenniemålen 2 om allmän 
grundutbildning som är hållbar och av hög kvalitet, och i detta syfte ombeds EU att 
öronmärka medel till utbildning för att hålla storleken på klasserna hanterbar och att 
erbjuda tillfredsställande utbildning för lärare. Både EU och AVS uppmanas att avsätta 
medel till material och måltider för elever i syfte att se till att utbildningen inte innebär 
en kostnad som leder till att barn tas ur skolan.

15. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen uppmanar kommissionen att satsa 
medel på utbildning med särskild uppmärksamhet på dem som bär störst risk att utsättas 
för exploatering, nämligen flickor, barn i områden som är drabbade av konflikt och barn 
från marginaliserade eller utsatta grupper i samhället.

16. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen uppmanar regeringar att förbättra 
den rättsliga ramen för barnarbete och integrera barnarbetsfrågor i riktlinjer och planer för 
utbildning och samtidigt beakta dikotomin stad/landsbygd.

17. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen uppmanar AVS-staterna att 
öka utgifterna för utbildning, särskilt med avseende på allmän grundutbildning och 
vuxenutbildning.

18. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen framhåller behovet av en 
förbättrad kunskapsbas och nätverk för barnarbete och utbildning genom bättre stöd och 
spridning av bra metoder.
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19. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen uppmanar regeringarna och andra 
lagligen etablerade arbetsgivare att införa utbildningsverksamheter som är inriktade på 
arbetande barn och deras familjer i syfte att mildra effekterna för de berörda barnens 
ingående i arbetsverksamheter.

20. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen anser att överbryggande klasser 
skall införas för barn som kommer sent in i utbildningen och för dem som återgår till 
utbildning från arbete, konflikt eller förflyttning.

21. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen uttrycker oro för avvikelserna 
mellan internationella instrument, särskilt millenniemål 2 och ILO-konvention 138, 
med den senare som anger 15 eller i särskilda fall 14 år som minimiålder för tillträde 
till anställning och den senare uppmanar endast till allmän utbildning på grundnivå. 
Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen anser att detta utsätter barn 
i åldrarna från 11 till 15 för en ökad risk för exploatering och uppmanar till att denna 
avvikelse åtgärdas.

Företagens ansvar för att avskaffa barnarbete

22. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen välkomnar den ökande trenden 
för stora företag att upprätta sociala uppförandekoder och frivilligt delta i etiska 
handelsinitiativ. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen anser emellertid 
att sådana frivilliga koder inte ersätter statliga myndigheters granskning och transparent 
efterlevnad av huvudsakliga arbetsrättsstandarder. 

23. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen uppmuntrar till främjande av 
uppförandekoder på arbetsplatsen, stiftande av lagar om minimilön och ekonomisk 
trygghet för familjen.

24. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen uppmanar kommissionen att 
förplikta alla stora företag som är verksamma inom EU att dokumentera, rapportera 
och ta ansvar för arbetspraxis på alla nivåer i leverantörskedjan. Gemensamma 
parlamentariska AVS-EU-församlingen anser att efterlevnad i leverantörskedjan skall 
vara föremål för regelbundna och noggranna inspektioner på alla nivåer och granskas 
av oberoende kontrollanter, och för det fall ett företag visar sig ha barnarbete i 
leverantörskedjan skall kommissionen förplikta dem att införa och offentliggöra ett 
tidsbundet program på inte mer än tre år avseende avskaffandet av barnarbete i denna 
leverantörskedja. Ett sanktionsprogram skall utarbetas, och införas om barnarbete 
fortsätter att användas efter angiven period.

25. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen uppmanar kommissionen 
och AVS-regeringarna att se till att ansvaret vilar på de företag som visar sig använda 
barnarbete att se till att de barn som arbetar för företaget integreras riktigt i 
utbildningssystemet.

26. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen uppmanar att statusen för de 
allmänna preferenssystemen (GSP och GSP +) villkoras för att de AVS-länder som 
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åtnjuter de allmänna preferenssystemen inte bara ratificerar, utan även uppvisar 
efterlevnad av ILO-konventionerna avseende barnarbete och FN:s konvention om barnets 
rättigheter. Efterlevnaden av bestämmelserna i dessa konventioner skall övervakas och 
åtgärder skall vidtas när det finns bevis för allvarliga och systematiska överträdelser.

27. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen anser att offentliga 
upphandlingskontrakt skall innehålla bestämmelser som förpliktar företagen i fråga att 
visa efterlevnad med internationella standarder i leverantörskedjan avseende barnarbete 
och att dessa kontrakt inte skall ingås i frånvaro av sådana underlag. Gemensamma 
parlamentariska AVS-EU-församlingen understryker nogsamt att sådana bestämmelser 
inte på något sätt skall betraktas som icke-tariffära handelshinder.

28. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen uppmanar medlemsstaterna 
i EU och kommissionen att knyta stöd som ges till företag i form av handelsuppdrag, 
exportsubventioner, bidrag och lån till uppvisande av efterlevnad av internationella 
konventioner avseende barnarbete.

29. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen understryker att globalisering och 
liberalisering av världshandeln måste åtföljas av iakttagande av grundläggande rättigheter, 
inklusive förbud mot barnarbete.

30. Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen uppdrar åt medordföranden att 
vidarebefordra denna resolution till ministerrådet i AVS-EU, kommissionen, Afrikanska 
unionen, CARIFORUM, Pacific Forum, EU:s medlemsstater, UNICEF och ILO.
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