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PERUSTELUT

LAPSITYÖVOIMAN TORJUNTASTRATEGIAT

Taustaa

Lapsityöntekijöiksi katsotaan 5–17-vuotiaat lapset, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa. 
Työn kansainvälisen määrityksen mukaan tunnin työskentely viikon aikana merkitsee, että 
henkilö on harjoittanut kyseisen viikon aikana taloudellista toimintaa.

Joissain tapauksissa, kun koulunkäynti ei häiriinny tai terveyttä ei vaaranneta, lasten 
työskentelyyn voidaan suhtautua myönteisesti, mutta (Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
yleissopimusten nro 138 ja 182 mukaisesti) lapsityö ei tarkoita lasten laillista työssäkäyntiä ja 
tarkoittaa työtä, jossa lasten oikeuksia loukataan ja heidän fyysistä ja/tai psyykkistä 
hyvinvointiaan vahingoitetaan. 

Vuonna 1999 hyväksytyn ILO:n yleissopimuksen nro 182 (Lapsityön pahimpien muotojen 
kieltäminen) mukaisesti lapsityön pahimpia muotoja ovat orjuuden muodot ja orjuuteen 
verrattavat käytännöt, lasten myynti ja lapsikauppa, velkaorjuus, lapsen käyttö, välitys tai 
tarjoaminen prostituutioon, pornografian tuotantoon tai pornografisiin esityksiin, lasten 
pakkovärväys käytettäväksi aseellisessa selkkauksessa, lapsen käyttö laittomissa toimissa, 
erityisesti huumausaineiden tuotannossa ja kaupassa sekä työ, joka luonteensa tai 
olosuhteidensa vuoksi saattaa olla haitallista lasten terveydelle, turvallisuudelle tai 
moraalille.

JOHDANTO

On maailmanlaajuinen häpeän aihe, että nykyisin on velkaorjuuteen pakotettuja ja 
taloudellisen hyödyn saamiseksi hyväksikäytettyjä lapsia sekä perheitä, joiden selviäminen 
riippuu lasten taloudellisesta panoksesta. Ottaen huomioon käytettävissä oleva tietämys ja 
voimavarat on sitäkin häpeällisempää, että ongelmaan ei ole puututtu tehokkaasti. Nykyisiä 
taktiikkoja ja käytäntöjä olisikin tarkasteltava ja tarkistettava.

Lapsityövoiman torjuminen ei ole uusi haaste. Lapsia on käytetty työvoimana ja vaarallisissa 
töissä jo pitkään, ja näiden lasten oikeuksien puolustaminen on yksi ihmisoikeuksien ja 
sosiaalisten oikeuksien historian vanhimmista ja pisimpään jatkuneista kamppailuista. Silti 
miljoonat lapset ympäri maailman jäävät ilman koulutusta ja saavat kannettavakseen valtavan 
fyysisen ja psyykkisen taakan, kun heidät pakotetaan erinäisistä syistä ja erinäisin tavoin 
sopimattomaan ja usein vaaralliseen taloudelliseen toimintaan.

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) viimeisimpien arvioiden mukaan maailmassa on 
217 miljoonaa 5–17-vuotiasta lapsityöntekijää, joista 165 miljoonaa on 5–14-vuotiaita. On 
järkyttävää, että yli 126:tta miljoonaa lasta hyväksikäytetään lapsityön pahimmissa 
muodoissa.

Useiden organisaatioiden viime vuosien aikana julkaisemat tiedot osoittavat, että lapsityötä 
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koskevat luvut ovat maailmanlaajuisesti laskussa. Tämä antaa varmasti aihetta 
tyytyväisyyteen, ja nykyisiä hyviä käytäntöjä olisi edistettävä. Tietoja on kuitenkin tulkittava 
varoen siksi, että asiakysymysten luonteesta (kirjaamattomat syntymät, lasten piilotyö kotona 
ja maataloudessa, tietojen heikko saatavuus) johtuen luvut ovat parhaimmillaankin vain hyviä 
arvioita, mutta myös siksi, että luvut ovat vain pieni otanta tilanteesta tiettyinä ajankohtina. 
Kielteinen taloudellinen ja/tai poliittinen kehitys voi muuttaa henkilökohtaista ja 
yhteiskunnallista nykytilannetta ja vaikutusta lapsityövoiman tilanteeseen taloudellisesti ja 
poliittisesti epävakailla alueilla. Taloudellisen laskusuhdanteen aikana perheet saattavat ottaa 
lapsensa pois koulusta ja panna heidät töihin, ja konfliktitilanteen ja/tai tautiepidemian takia 
lapsia jää orvoiksi ja heitteille, jolloin he ovat alttiita hyväksikäytölle. 

Lapsityövoiman torjumiseksi on tietämystä, voimavaroja ja kansainvälisiä sopimuksia.
Toistaiseksi näitä välineitä ei ole onnistuttu hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla. 
Mistä tämä johtuu ja miten voidaan varmistaa, että jatkossa tietämystä ja voimavaroja 
hyödynnetään mahdollisimman hyvin? Parhaiten tämä voidaan ratkaista toimimalla 
vuosituhannen kehitystavoitteiden ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) lapsityövoiman 
poistamista koskevan maailmanlaajuisen ohjelman, ILO:n yleissopimusten 138 ja 182 sekä 
työelämän perusnormien mukaisesti. Näiden välineiden päämäärien ja tavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää kestäviä, tehokkaita ja laaja-alaisia toimintatapoja. 

Yhteistyö

Lapsityövoiman poistamiseen osallistuvien tahojen työskentely ei valitettavasti ole yhtenäistä, 
eikä yhteistyötä juurikaan tehdä. Lapsityö vaikuttaa niin moniin tekijöihin (koulutusta 
koskevat tekijät, taloudelliset, poliittiset ja sosiaaliset tekijät ja niin edelleen) ja niin monet 
tekijät vaikuttavat lapsityöhön, että lapsityön poistaminen edellyttää strategioita, joissa 
otetaan huomioon nämä samat tekijät. Tämän vuoksi tarvitaan kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa, jonka keskeisiä piirteitä ovat laajempi yhteistyö, neuvottelu sekä yhtenäisyys 
sidosryhmien välillä (kansalaisyhteiskunta, hallitukset, työnantajat, ammattiyhdistykset ja 
perheet), näitä asiakysymyksiä käsittelevien kansainvälisten organisaatioiden välillä (yksi 
yhtenäinen strategia, jonka ovat laatineet tiiviissä yhteistyössä esimerkiksi Unicef, 
Maailmanpankki, ILO ja YK:n kehitysohjelma (UNDP), rahoittajat ja kansalliset 
kansalaisjärjestöt, olisi huomattavasti tehokkaampi kuin nykyiset erilliset strategiat) ja 
valtioiden välillä (yhden valtion myönteisistä kokemuksista ja tehokkaita käytäntöjä 
koskevasta tietämyksestä saattaa olla valtavasti hyötyä naapurivaltiolle). Lisäksi lapsityötä 
koskevaa kysymystä on valtavirtaistettava siten, että sen ei katsota enää kuuluvan ainoastaan 
Unicefin tai ILO:n lapsityövoiman poistamiseen tähtäävän kansainvälisen ohjelman 
(IPEC-ohjelma) tai koulutukseen erikoistuneiden kansalaisjärjestön vastuulle, vaan 
yhteiskunnan kaikkien sektoreiden ja tasojen vastuulle. Tämän tavoitteen mukaisesti 
lapsityövoiman torjumista koskevat määräykset on sisällytettävä kehityssuunnitelmiin ja 
rahoitusaikatauluihin.

EY:n kehityspolitiikassa on yksiselitteisesti tunnustettu tarve ratkaista lapsityövoimaa ja 
etenkin lapsityön pahimpia muotoja koskeva ongelma. Kehityspolitiikkaa koskevassa 
eurooppalaisessa konsensuksessa1 viitattiin hiljattain tarpeeseen ratkaista lapsityön 
                                               
1 Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien, Euroopan parlamentin ja 
komission yhteinen julkilausuma, joulukuu 2005, 97 kohta. 
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pahimpia muotoja koskeva ongelma köyhyyden torjumiseen tähtäävien toimien yhteydessä. 

AKT-valtioiden kanssa solmitun Cotonoun sopimuksen 50 artiklassa keskitytään edistämään 
työelämän perusnormeja, mukaan luettuina maailmanlaajuiset toimet lapsityön lopettamiseksi. 
Huhtikuussa 2003 voimaan tulleessa sopimuksessa lapsityövoimaa koskevaa ongelmaa
korostetaan ja vahvistetaan työvoimaa ja yhteiskunnallisia asioita koskevien sopimuksen 
lukujen täytäntöönpanoon liittyvässä laajemmassa asiayhteydessä. Sopimuksen 26 artiklassa 
mainitaan erityisesti tarve "suojella lasten ja nuorten, erityisesti tyttöjen, oikeuksia". 

AKT:n ja EU:n yhteinen parlamentaarinen edustajakokous hyväksyi 15. lokakuuta 2003 
päätöslauselman "lasten oikeudet ja erityisesti lapsisotilaat"1. Päätöslauselmassa 
painotetaan, että lasten pakkotyön, lapsikaupan, lasten seksuaalisen kaupan ja lapsisotilaiden 
käytön torjunnan on oltava Euroopan unionin ja AKT-valtioiden ensisijainen poliittinen 
tavoite. Lasten hyväksikäyttöä torjuvan strategian keskeisenä tekijänä on haavoittuvimpien 
lasten koulutus kuntoutusohjelmien, epävirallisen koulutuksen ja peruskoulutuksen avulla. 

Vuonna 2003 Euroopan unionin lapsiasioista vastaavat ministerit antoivat Luccan 
julistuksen, jossa etusijalle asetetaan lapsityön pahimpien muotojen poistaminen ja ILO:n 
yleissopimusten nro 138 ja 182 yleinen ratifiointi ja täytäntöönpano. Julistuksessa 
tunnustetaan lisäksi, että ongelma ratkaistaan tehokkaimmin hallitusten, 
työmarkkinaosapuolten, kansainvälisten järjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja muiden 
asianosaisten koordinoidun lähestymistavan avulla.

Koulutus ja lapsityövoima

Lapsityövoima ja koulutus kytkeytyvät toisiinsa erottamattomasti. Lapset, jotka eivät saa 
käydä koulua, päätyvät todennäköisimmin lapsityövoimaksi. Samoin lapsityövoimaksi 
joutuvalta lapselta evätään koulutus ja siten mahdollisuus parempaan tulevaisuuteen. 
Lapsityövoiman poistamisessa voidaan edetä merkittävästi tarjoamalla koulutusta 
hyvälaatuisissa koulutusjärjestelmissä ja kannustamalla kouluun palaamista.

Kahdessa äskettäin tehdyssä koulutuksen kehitystä koskevassa kansainvälisessä arviossa 
tunnistetaan haaste, jonka lapsityövoima asettaa koulutustavoitteiden saavuttamisen osalta. 
Vuonna 2006 laaditun vuosituhannen kehitystavoitteita koskevan raportin mukaan 
maaseutualueiden köyhyys rajoittaa koulutusmahdollisuuksia lapsityövoiman tarpeen, 
vanhempien vähäisen koulutuksen ja laadukkaan koulutuksen puutteen vuoksi. Koulutus 
kaikille -seurantakertomuksen 2007 mukaan Koulutus kaikille -prosessi (EFA) edellyttää 
laaja-alaista lähestymistapaa, jossa korostetaan tarvetta saavuttaa ryhmät, jotka eivät muuten 
välttämättä saisi koulutusta. Kertomuksessa perätään politiikkaa, jossa keskitytään 
"saavuttamaan saavuttamattomissa olevat tavoitteet", mukaan luettuina lapsityövoiman 
tarpeen poistava ja syrjäytymistä torjuva politiikka.

Kansainvälisesti ollaan yhä yleisemmin yksimielisiä siitä, että lapsityövoiman torjumistoimet 
olisi liitettävä Koulutus kaikille -prosessiin. Lapsityövoiman ja koulutuksen välisen yhteyden 
luominen voi olla EFA:n seurantakertomuksessa pyydetty toiminnan erityispiirre, jonka 
avulla voidaan "saavuttaa saavuttamattomissa olevat tavoitteet". Laaja kansainvälinen 

                                               
1 AKT-EU 3587/03/lop.
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yksimielisyys lapsityövoimaa ja koulutusta koskevan työn koordinointitarpeesta johti 
marraskuussa 2005 siihen, että EFA:n korkean tason ryhmä perusti järjestöjen välisen 
lapsityövoimaa ja Koulutus kaikille -prosessia käsittelevän maailmanlaajuisen 
työryhmän. Työryhmän toimintaan osallistuvat ILO (joka on vastuussa sihteeristöstä), 
Unesco, Unicef, Maailmanpankki, YK:n kehitysohjelma (UNDP), ammattijärjestö Education 
International ja Global March against Child Labour -kampanja.

AKT:n suurlähettiläskomitea valitsi 28. heinäkuuta 2005 yksitoista maata, joissa toteutetaan 
yhdeksännen EKR:n AKT-budjetista rahoitettua lapsityövoimaa ja koulutusta koskevaa ILO:n 
hanketta.

Vuosituhannen kehitystavoitteessa nro 2 vaaditaan peruskoulutuksen takaamista kaikille 
vuoteen 2015 mennessä. Lisäksi vaaditaan, että kaikki kansainväliset ja paikalliset toimijat 
asettuvat tavoitteen taakse. Tavoitteen näennäinen saavuttaminen ei kuitenkaan riitä. Jos 
kaikille vuoteen 2015 mennessä taattu peruskoulutus on huonolaatuista ja jos sitä koskeva 
lainsäädäntö laaditaan ja toimet toteutetaan hätiköiden omantunnon tyynnyttämiseksi ja 
kehujen ansaitsemiseksi, ei yleinen koulutus jatku pitkään vuoden 2015 jälkeen, kun pettyneet 
lapset jäävät koulusta pois. Koulutuksen ja kaiken siihen liittyvän toiminnan pitää olla 
hyvälaatuista. Toimien, joita toteutetaan lyhyen aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi, on 
oltava kestäviä, ja niillä on oltava pitkäaikaisia vaikutuksia. Koulutuksen suhteen tämä 
tarkoittaa asianmukaisen koulutuksen saaneita opettajia sekä asianmukaisia koulurakennuksia 
ja välineitä (ei ahtaisiin tai sopimattomiin tiloihin ahdettuja 150 oppilaan luokkia) ja sen 
varmistamista, että vanhemmat kykenevät kattamaan kaikki koulutukseen liittyvät 
kustannukset (koulupuvut, opetusmateriaali ja niin edelleen). Edellä esitetyn mukaisesti näitä 
asiakysymyksiä koskeviin vuosituhattavoitteisiin pyrkiminen pitäisi liittää kokonaisvaltaiseen 
lapsityövoimaa torjuvaan strategiaan.

Vuosituhannen kehitystavoitteen nro 2 saavuttaminen ei kuitenkaan riitä. Kun otetaan 
huomioon, että ILO:n yleissopimuksessa nro 138 vahvistetaan työhön pääsemiseksi 
vaadittavaksi vähimmäisiäksi 15 vuotta tai tietyissä poikkeuksellisissa olosuhteissa 14 vuotta, 
vuosituhannen kehitystavoitteen nro 2 vaatimus, joka koskee pelkästään yleisen 
peruskoulutuksen takaamista, ei yksiselitteisesti velvoita valtioita tarjoamaan koulutusta enää 
11–12-vuotiaita vanhemmille lapsille. Tämä huolestuttava epäjohdonmukaisuus kahden 
merkittävimmän kansainvälisen lastensuojelusopimuksen välillä altistaa 11–15-vuotiaat lapset 
hyväksikäytölle työvoimana. 

Unohdetut sektorit

Viime vuosina lapsityövoiman torjumisessa on kiinnitetty huomiota ja suunnattu varoja 
teollisuuteen, ja sektorilla on ilmeisesti otettu merkittäviä ja kannustavia edistysaskeleita. 
Suurin osa työtä tekevistä lapsista työskentelee kuitenkin maataloudessa. Tähän saakka 
sektori on jäänyt suhteellisen vähälle huomiolle. Tähän on useita syitä: maaseutualueita on 
vaikeampi käsitellä kuin kaupunkialueita, sillä asutus on hajanaista; itse ongelma on niin 
laaja, että pelkästään sen ratkaisemisen aloittaminen on pelottavaa; ongelma on vaikeampi 
määrittää kuin esimerkiksi tehdashuoneeseen ahdettujen lasten tilanne, ja lisäksi on vaikea 
tehdä eroa sektorin lapsityövoiman käytön ja hyödyllistä työtä tekevien lasten välillä.

Vastaavasti kotitaloussektorin lapsityövoima voi olla "piilevää", sillä työ on epävirallista ja 
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luonteeltaan sellaista, että työntekijä voi jäädä piiloon (työntekijät ovat usein 
yksityishenkilöitä, eivät yrityksiä; kotitaloustyöntekijät eivät yleensä työskentele 
ulkopuolisten nähtävillä). Kulttuurisidonnainen ja yhteiskunnallinen sukupuolten välinen 
eriarvoisuus syventävät sektorin ongelmia.
Virallisessa teollisuudessa on otettu edistysaskeleita – apuna on ollut yritysten 
yhteiskuntavastuun laajempi hyväksyntä ja monikansallisiin yrityksiin kohdistuva julkinen 
paine. Epävirallisella sektorilla asiaan on kuitenkin vaikeampi puuttua. Kehittyvillä alueilla 
epävirallinen sektori voi olla merkittävä, ja sen kanssa voi olla erittäin vaikea toimia, sillä 
työnantajat ovat kaksin verroin varovaisia: he tuntevat joutuneensa hyökkäyksen kohteeksi 
vain osittain omasta toiminnastaan johtuvan ongelman ja epävirallisten/laittomien toimiensa 
vuoksi. Tähän pitäisi puuttua toteuttamalla toimia epävirallisen sektorin virallistamiseksi, ja 
kaikkien sektoreiden työnantajien olisi osallistuttava näihin toimiin ja oltava myös niiden 
kohteena. Toimet vastasyntyneiden yleisen virallisen rekisteröinnin toteuttamiseksi mieluiten 
AKT-maiden ja EU:n logistisen ja taloudellisen yhteistyön avulla ovat avainasemassa eri 
sektoreiden piilevän lapsityön paljastamiseksi.

Lapsityövoiman pahimpia muotoja koskeva haaste AKT-maissa

Tarkasteltaessa lapsityövoimaa koskevaa ongelmaa maailmanlaajuisesti erityistä huolta 
herättää Afrikka, sillä vaikka 5–14-vuotiaita lapsityöntekijöitä on eniten Aasiassa, heitä on 
siellä suhteessa vähemmän (18,8 prosenttia) kuin Afrikassa (26,4 prosenttia). Afrikan 
ongelmia vaikeuttavat jatkuva haaste tarjota asianmukaista koulutusta sekä Hi-viruksen/aidsin 
vaikutus. On olemassa yhä enemmän näyttöä siitä, että Hi-virus/aids-pandemia on monilla 
alueilla lisännyt huomattavasti lapsityöntekijöiden määrää, sillä orvoiksi jääneet lapset 
joutuvat elättämään itsensä.

Useiden Karibian alueen maiden koulutusjärjestelmät olivat aiemmin vahvoja ja kykenivät 
ottamaan sisään suurimman osan kouluikäisistä lapsista ja tarjoamaan heille koulutuksen. 
Viime vuosikymmenten aikana koulun keskeyttäneiden määrä ja vastaavasti 
lapsityöntekijöiden määrä on kuitenkin kasvanut joissakin Karibianmeren alueen maissa. 
Aiemmin alueen lapsityö liitettiin perinteisiin aloihin, kuten kaupalliseen maatalouteen, 
kalatalouteen, kotitaloustyöhön ja katukauppaan. Hiljattain lapsityön ehdottomasti pahimmat 
muodot, kuten tyttöjen seksuaalinen hyväksikäyttö, huumausaineiden tuotanto ja kauppa sekä 
muut laittomat toimet, kuten pienaseiden salakuljetus ja kauppa, ovat lisääntyneet alueella 
dramaattisesti. Opettajien muuttoliike alueelta on pahentanut koulutusta koskevia ongelmia 
entisestään.

Tyynenmeren seutukuntien koulutusta ja lapsityövoimaa koskevia tietoja on niukasti. On 
kuitenkin tiedossa, että koko seutukunnan väestöstä alle 50 prosenttia on osallistunut 
peruskoulutukseen ja että alle 30 prosenttia peruskoulun oppilaista siirtyy yleensä seuraavalle 
koulutusasteelle. 

Yritysten vastuu

Kuluttajien niin Euroopassa kuin AKT-maissakin olisi voitava tavaroita ostaessaan luottaa 
siihen, että niiden valmistamiseen ei ole käytetty lapsityövoimaa. Vaikka onkin toivottavaa, 
että kuluttajat perehtyvät asioihin ja toimivat tässä suhteessa valistuneesti, heitä ei pitäisi 
asettaa tästä vastuuseen. Yhteiskunnassa ei voida suvaita sitä, että edes pieni osa torilla
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myynnissä olevista tuotteista on joko varmasti tai mahdollisesti valmistettu lapsityövoimalla.

Koska kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet ja ratifioineet ILO:n yleissopimukset 
nro 138 ja nro 182, Euroopan komissiolla on valtuudet toimia tässä asiassa. Kaikki EU:ssa 
toimivat suuryritykset on velvoitettava dokumentoimaan työvoimakäytäntönsä sekä antamaan 
niistä selvitys ja vastaamaan niistä tuotantoketjun kaikissa vaiheissa. Tuotantoketjun kaikkien 
vaiheiden vaatimustenmukaisuutta on tuettava säännöllisillä ja perinpohjaisilla tarkastuksilla, 
ja sille on saatava riippumattoman tarkastajan vahvistus. Yritykset, joiden todetaan rikkovan 
lapsityötä koskevia kansainvälisiä normeja, velvoitetaan laatimaan ja julkaisemaan enintään 
kolmivuotinen aikataulutettu ohjelma lapsityön poistamiseksi kyseisestä tuotantoketjusta. 
Kyseisten yritysten olisi myös otettava vastuu lapsityöntekijöiden sopeuttamisesta uudelleen 
koulutusjärjestelmään.

Vastuu tästä ei kuulu pelkästään yksityissektorille. Päätöksentekijöillä on velvollisuus 
toteuttaa käytännössä niitä periaatteita, joita ne teoriassa kannattavat. GSP- ja 
GSP+-sopimukset ovat esimerkkejä siitä, miten EU:n ja AKT-valtioiden päätöksentekijät 
voivat vauhdittaa sitoumuksiaan. GSP- ja GSP+-pakettien edunsaajiin kuuluvien 
AKT-valtioiden hallituksilla on velvollisuus varmistaa, että kansainvälisiä sopimuksia kuten 
lapsen oikeuksista tehtyä YK:n yleissopimusta ja ILO:n yleissopimuksia nro 138 ja 182 
noudatetaan käytännössä. Kyseisten sopimusten ratifiointi on GSP- ja GSP+-maan aseman 
saamisen edellytys, ja EU:lla on velvollisuus valvoa näiden ehtojen noudattamista ja peruuttaa 
GSP- ja GSP+-maan asema, kun kyseisiä sopimuksia on todistettavasti rikottu vakavalla ja 
suunnitelmallisella tavalla. Samaten julkista hankintaa koskeviin sopimuksiin olisi 
sisällytettävä lausekkeita, jotka velvoittavat kyseessä olevia yrityksiä osoittamaan 
käytännössä, että niiden tuotantoketju on lapsityötä koskevien kansainvälisten normien 
mukainen. Kyseisiä sopimuksia ei pitäisi myöntää, jos tästä ei ole todisteita.

Lapsityövoiman torjuntastrategiat

Lapsityövoimaa torjuva kokonaisvaltainen toiminta edellyttää lukuisia toimia politiikan ja 
ohjelmien tasolla sekä useiden eri instituutioiden eritasoista osallistumista ja tukea. Tässä 
suhteessa hallitukset ovat merkittävimpiä toimijoita, ja oikea politiikka- ja ohjelmayhdistelmä 
onnistumisen takaava tekijä.

Lapsityövoimaa koskevien ratkaisujen olisi kuuluttava laajempien työvoimapoliittisten 
tavoitteiden soveltamisalaan, ja kaikkien lapsityövoiman torjuntatoimien suunnittelussa olisi 
aina otettava huomioon työelämän perusnormien mukainen periaate, jonka mukaan kaikille on 
taattava ihmisarvoinen työ. Yksikään lapsityövoiman torjumiseen kohdennettu kampanja ei 
voi onnistua, ellei sitä tueta kaupan alan menettelytapojen laajemmilla uudistuksilla sekä 
EU:ssa että AKT-valtioissa. Usein kuulee väitettävän, että lapsityöstä saatavat tulot ovat 
monasti kotitalouksien ainoa tulonlähde ja että näiden tulojen loppuessa kotitalous jää puille 
paljaille. Tällaiset väitteet ovat korkeintaan petollisia. Työvoimaa tarvitaan edelleen, jos ja 
kun lapsityövoiman käyttö lopetetaan. Jos halpaa ja hyväksikäytölle altista lapsityövoimaa ei 
ole saatavilla, työnantajien on pakko työllistää aikuisia ja maksaa heille korkeampaa palkkaa
kuin lapsille olisi maksettu. Näin ollen lapsityön poistaminen ei vaikuta haitallisesti 
kotitalouksien tuloihin vaan pikemminkin parantaa kotitalouden jäsenten nykyistä ja tulevaa 
asemaa, kun lasten ei enää tarvitse tehdä työtä ja he voivat hyötyä tarjolla olevista 
koulutusmahdollisuuksista ja saavat mahdollisuuden parempaan tulevaisuuteen.
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Kaikkien lapsityövoiman torjuntaa koskevien aloitteiden tai toimien on edistettävä köyhyyden 
vähentämistä kohdemaissa tarjoamalla tasavertainen mahdollisuus peruskoulutukseen ja 
taitojen kehittämiseen lapsityöntekijöille tai lapsityövoimalle, etenkin lapsityövoiman 
pahimmille muodoille altistuville lapsille. Tämän vuoksi on tärkeää

 vahvistaa kansallisten viranomaisten ja paikallisviranomaisten sekä 
työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan kykyä laatia, toteuttaa ja panna 
täytäntöön lapsityövoimaa torjuvaa politiikkaa

 kehittää lapsityövoimaa koskevaa oikeudellista kehystä ja liitää lapsityövoimaa 
koskevat näkökohdat koulutuspolitiikkaan ja -suunnitelmiin

 ylläpitää lapsityövoimaa ja koulutusta koskevaa laajaa tietokantaa ja verkostoja 
tehostamalla keskustelua ja hyvien käytäntöjen levittämistä.

Adlib Express Watermark



PR\732100FI.doc 9/11 APP/100.247/B

FI

LIITE I

Työhön pääsemiseksi vaadittavaa vähimmäisikää koskevan ILO:n 
yleissopimuksen nro 138 ratifioineet AKT-valtiot ja EU:n jäsenvaltiot

Angola
Antigua ja Barbuda
Itävalta
Bahama
Barbados
Belgia
Belize 
Benin
Botswana
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Kamerun
Keski-Afrikan tasavalta
Tšad
Komorit
Kongo
Kongon demokraattinen tasavalta
Norsunluurannikko
Kuuba
Kypros
Tšekin tasavalta
Tanska
Djibouti
Dominica
Dominikaaninen tasavalta
Eritrea
Viro
Etiopia
Fidži
Suomi
Ranska
Gambia
Saksa
Kreikka
Grenada
Guinea
Guyana
Unkari
Irlanti

Italia
Jamaika
Kenia
Latvia
Lesotho
Liettua
Luxemburg
Madagaskar
Malawi
Mali
Malta
Mauritania
Mauritius
Mosambik
Namibia
Alankomaat
Niger
Nigeria
Papua-Uusi-Guinea
Puola
Portugali
Romania
Ruanda
Saint Kitts ja Nevis
Saint Vincent ja Grenadiinit
Sao Tomé ja Principe
Senegal
Seychellit
Slovakia
Slovenia
Etelä-Afrikka
Espanja
Sudan
Swazimaa
Ruotsi
Tansania, Togon
tasavalta
Trinidad ja Tobago
Uganda
Yhdistynyt kuningaskunta
Sambia
Zimbabwe
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Lapsityön pahimpien muotojen kieltämistä koskevan ILO:n 
yleissopimuksen nro 182 ratifioineet AKT-valtiot ja EU:n jäsenvaltiot

Angola
Antigua ja Barbuda
Itävalta
Bahama
Barbados
Belgia
Belize 
Benin
Botswana
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Kamerun
Kap Verde
Keski-Afrikan tasavalta
Tšad
Komorit
Kongo
Kongon demokraattinen tasavalta
Norsunluurannikko
Kypros
Tšekin tasavalta
Tanska
Djibouti
Dominica
Dominikaaninen tasavalta
Viro
Etiopia
Fidži
Suomi
Ranska
Gabon
Gambia
Saksa
Ghana
Kreikka
Grenada
Guinea
Guyana
Unkari
Irlanti
Italia
Jamaika

Latvia
Lesotho
Liberia
Liettua
Luxemburg
Madagaskar
Malawi
Mali
Malta
Mauritania
Mauritius
Mosambik
Namibia
Alankomaat
Niger
Nigeria
Papua-Uusi-Guinea
Puola
Portugali
Romania
Ruanda
Saint Kitts ja Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent ja Grenadiinit
Sao Tomé ja Principe
Senegal
Seychellit
Slovakia
Slovenia
Etelä-Afrikka
Espanja
Sudan
Suriname
Swazimaa
Ruotsi
Tansania, Togon
tasavalta
Trinidad ja Tobago
Uganda
Yhdistynyt kuningaskunta
Vanuatu
Sambia
Zimbabwe
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Kenia
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