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TOELICHTING

STRATEGIEËN VOOR HET BESTRIJDEN VAN KINDERARBEID

Achtergrond

Kinderen die als ‘werkende kinderen’ worden beschouwd zijn kinderen tussen de 5 en 17 jaar 
die economisch actief zijn. Volgens de internationale definitie van werk is een persoon die 
gedurende een bepaalde week een uur werk heeft verricht, in die week economisch actief 
geweest.

Het werken van kinderen kan in sommige gevallen als een positieve activiteit worden 
aangemerkt, bijvoorbeeld in gevallen die het volgen van onderwijs niet in de weg staan en 
waarbij de gezondheid niet aan risico’s wordt blootgesteld. Derhalve geldt legaal werk, dat 
kinderen verrichten in overeenstemming met de verdragen nrs. 138 en 182 van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), niet als kinderarbeid, maar wordt werk waarbij de 
rechten van kinderen worden geschonden en schade wordt berokkend aan hun fysieke of 
geestelijke gezondheid wel als kinderarbeid beschouwd.

De ergste vormen van kinderarbeid worden gedetailleerd beschreven in IAO-verdrag nr. 182 
(‘Tegen de ergste vormen van kinderarbeid’), dat in 1999 werd aangenomen. Hieronder 
vallen alle vormen van slavernij of aanverwante praktijken, de verkoop van en handel in 
kinderen, schuldslavernij, het gebruiken of aanwerven van kinderen voor prostitutie of 
pornografische doeleinden, gedwongen of verplichte rekrutering van kinderen om hen in te 
zetten in gewapende conflicten, het gebruikmaken van kinderen bij illegale activiteiten als de 
productie van en handel in drugs, en werk dat waarschijnlijk een bedreiging vormt voor de 
gezondheid, veiligheid en morele waarden van kinderen.

INLEIDING

Het feit dat er heden ten dage kinderen worden gedwongen tot schuldslavernij of uitgebuit 
worden voor economisch gewin, en dat er gezinnen afhankelijk zijn van de financiële 
bijdragen van hun kinderen om te kunnen overleven, zou een wereldwijde bron van schaamte 
moeten zijn. Ondanks de gezamenlijke kennis en middelen is het probleem nog niet 
doeltreffend aangepakt, wat niet alleen een reden voor nog meer schaamte hoort te zijn, maar 
ons tevens zou moeten aanzetten om de bestaande praktijken en strategieën tegen het licht te 
houden en te herzien.

De strijd aanbinden tegen kinderarbeid is geen nieuwe uitdaging. Kinderen worden al heel 
lang ingezet voor arbeid en gevaarlijk werk, en de strijd om de rechten van zulke kinderen is 
van oudsher onderdeel van de strijd om sociale en mensenrechten. Toch blijven miljoenen 
kinderen ter wereld verstoken van onderwijs en staan zij bloot aan buitensporige fysieke en 
psychische belastingen, doordat zij om welke reden dan ook of op welke wijze dan ook 
worden gedwongen deel te nemen aan ongeschikte en vaak gevaarlijke economische 
activiteiten.
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Volgens de laatste schattingen van de IAO zijn er wereldwijd 217 miljoen kinderen van 5 tot 
17 jaar actief bij kinderarbeid, van wie er 165 miljoen onder de leeftijdscategorie van 5 tot 14 
jaar vallen. Het is een tragisch feit dat meer dan 126 miljoen kinderen worden uitgebuit bij de 
ergste vormen van kinderarbeid.

Uit cijfers die diverse organisaties de afgelopen jaren naar buiten hebben gebracht, blijkt dat 
kinderarbeid wereldwijd afneemt. Dit is uiteraard een gunstige ontwikkeling en bestaande 
goede praktijken moeten worden gestimuleerd. Wanneer men met deze cijfers werkt, dient 
echter de nodige voorzichtigheid in acht genomen te worden. Allereerst omdat de aard van de 
kwestie (dat wil zeggen ongeregistreerde geboorten, kinderen in ‘verborgen’ huishoudelijk of 
agrarisch werk en het moeizame vergaren van informatie) met zich meebrengt dat de cijfers in 
het gunstigste geval goede schattingen zijn, maar ook omdat deze cijfers slechts een 
momentopname van de situatie op een willekeurig tijdstip zijn. Negatieve economische en/of 
politieke ontwikkelingen kunnen de individuele en maatschappelijke status quo veranderen en 
invloed hebben op de situatie omtrent kinderarbeid in economisch en politiek instabiele 
regio’s. Tijdens een economische recessie kunnen gezinnen kinderen van school halen en aan 
het werk zetten. Ook kunnen kinderen door conflicten en/of wijdverbreide ziekten verweesd 
raken, in de steek gelaten worden en daarmee kwetsbaar worden voor uitbuiting.  

De kennis, middelen en internationale instrumenten die nodig zijn om kinderarbeid te 
bestrijden, bestaan. We zijn er tot dusver niet in geslaagd deze middelen optimaal aan te 
wenden. Hoe komt dat, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in de toekomst zo goed 
mogelijk gebruik maken van deze kennis en middelen? De situatie kan het best worden 
aangepakt door te werken binnen de kaders van de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen 
(MOD), het Mondiale actieplan voor de uitbanning van kinderarbeid van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO), de IAO-verdragen nrs. 138 en 182 en fundamentele internationale 
arbeidsnormen. Er is duurzaam beleid met zowel diepgang als reikwijdte nodig om de 
doelstellingen van deze instrumenten te kunnen halen. 

Samenwerking

Er bestaat een betreurenswaardig gebrek aan samenhang en samenwerking tussen degenen die 
betrokken zijn bij de strijd tegen kinderarbeid. Kinderarbeid is van invloed op veel 
verschillende factoren en wordt door evenveel factoren beïnvloed, die onder meer op 
educatief, economisch, politiek en sociaal vlak liggen. Strategieën voor het bestrijden van 
kinderarbeid dienen dan ook al deze factoren te omvatten. Bijgevolg is een holistische 
benadering vereist van meer samenwerking, afstemming en samenhang: tussen 
belanghebbenden (maatschappelijk middenveld, overheden, werkgevers, vakbonden en 
gezinnen); tussen de internationale organisaties die zich inzetten om deze kwesties aan de 
kaak te stellen (één uniforme strategie die voortkomt uit nauwe samenwerking tussen 
bijvoorbeeld UNICEF, de Wereldbank, de IAO, UNDP, financierders en nationale ngo’s zou 
aanzienlijk meer vruchten afwerpen dan de afzonderlijke strategieën die momenteel worden 
gevolgd); en tussen staten (waarbij de positieve ervaringen en kennis van doeltreffende 
praktijken van een staat enorm nuttig kunnen zijn voor een naburige staat). Voorts is 
mainstreaming van het onderwerp kinderarbeid nodig, zodat het niet langer wordt beschouwd 
als de exclusieve verantwoordelijkheid van UNICEF, het Internationale programma voor de 
uitbanning van kinderarbeid (International Programme for the Elimination of Child Labour -
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IPEC) van de IAO, of van een in onderwijs gespecialiseerde ngo, maar een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid wordt van alle sectoren en lagen van de maatschappij. Daartoe zullen 
maatregelen om kinderarbeid te bestrijden moeten worden opgenomen in 
ontwikkelingsplannen en financieringsschema’s. 

In het communautaire ontwikkelingsbeleid wordt expliciet de noodzaak onderkend om het 
probleem van kinderarbeid aan te pakken, in het bijzonder de ergste vormen van kinderarbeid. 
In de Europese consensus inzake ontwikkeling1 is zeer recent de noodzaak genoemd om de 
ergste vormen van kinderarbeid aan de orde te stellen in de context van armoedebestrijding. 

In artikel 50 van de Overeenkomst van Cotonou met de ACS-staten staat het bevorderen van 
fundamentele arbeidsnormen centraal, waaronder maatregelen om wereldwijde inspanningen 
voor het uitbannen van kinderarbeid te stimuleren. Bij de inwerkingtreding van de 
Overeenkomst in april 2003 is het onderwerp kinderarbeid benadrukt en versterkt binnen de 
context van de uitvoering van de hoofdstukken over arbeid en sociale zaken. In artikel 26 
wordt de urgentie om “de rechten van kinderen en jongeren, in het bijzonder die van meisjes, 
te beschermen” uitdrukkelijk genoemd.     

De Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU heeft op 15 oktober 2003 de “Resolutie 
over de rechten van kinderen en in het bijzonder kindsoldaten”2 aangenomen. In deze 
resolutie wordt benadrukt dat de strijd tegen slavernij van kinderen, de handel en sekshandel 
in kinderen en de inzet van kindsoldaten een politiek speerpunt moet zijn van de Europese 
Unie en de ACS-staten. Onderwijs wordt beschouwd als cruciaal onderdeel van de strategie 
tegen deze vormen van uitbuiting, in de vorm van reïntegratieprogramma’s, informeel 
onderwijs en basisonderwijs voor de kwetsbaarste kinderen. 

In 2003 hebben de EU-ministers voor Jeugdzaken de Verklaring van Lucca opgesteld, 
waarin prioriteit wordt gegeven aan uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid en de 
universele ratificatie en uitvoer van de IAO-verdragen nrs. 138 en 182 wordt bevorderd. In de 
Verklaring wordt tevens erkend dat een gecoördineerde benadering van overheid, sociale 
partners, internationale organisaties, ngo’s en andere de doeltreffendste manier is om het 
probleem aan te pakken. 

Onderwijs en kinderarbeid

Kinderarbeid en onderwijs zijn nauw en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kinderen die 
geen toegang tot onderwijs hebben, lopen meer kans betrokken te raken bij kinderarbeid. 
Evenzo hebben kinderen die kinderarbeid verrichten geen toegang tot onderwijs, wat hen 
berooft van de kans op een betere toekomst. Er kan grote vooruitgang worden geboekt in de 
strijd tegen kinderarbeid door te zorgen voor toegankelijke onderwijssystemen van goede 
kwaliteit en door de terugkeer naar school te stimuleren.  

In twee recente internationale beoordelingen werd gewag gemaakt van de uitdaging die 
kinderarbeid vormt bij het halen van de onderwijsdoelstellingen. In het verslag van 2006 over 

                                               
1 Gezamenlijke verklaring van de Raad en de regeringsvertegenwoordigers van de lidstaten, in het kader van de 
Raad bijeen, het Europees Parlement en de Commissie, december 2005 paragraaf 97.
2 ACS-EU 3587/03/def.
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de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen staat dat “hoge armoedepercentages in 
plattelandsgebieden de mogelijkheden tot het volgen van onderwijs inperken doordat het werk 
van kinderen noodzakelijk is, de ouders weinig scholing hebben genoten en er gebrek aan 
toegang is tot kwalitatief goed onderwijs”. Intussen vermeldt het wereldwijde 
monitoringsverslag van 2007 over Onderwijs voor iedereen dat er een inclusieve 
benadering vereist is voor onderwijs voor iedereen, met nadruk op de noodzaak groepen te 
bereiken die anders geen toegang zouden hebben tot onderwijs en opleiding. Er wordt 
opgeroepen tot beleid dat is gericht op het “bereiken van de onbereikten”, waarvan het 
ondervangen van de vraag naar kinderarbeid en het bestrijden van uitsluiting deel uitmaken. 

Er is een groeiende internationale consensus dat er inspanningen geleverd moeten worden om 
de activiteiten tegen kinderarbeid op één lijn te brengen met de agenda van Onderwijs voor 
iedereen. Pogingen om de “onbereikten te bereiken”, waartoe het wereldwijde 
monitoringsverslag over Onderwijs voor iedereen oproept, kunnen zich significant 
onderscheiden door verbanden te leggen tussen activiteiten op het gebied van kinderarbeid en 
onderwijs. De toegenomen internationale consensus over de noodzaak om activiteiten op het 
gebied van kinderarbeid en onderwijs af te stemmen, heeft in november 2005 geleid tot de 
Groep op hoog niveau voor Onderwijs voor iedereen, die een gezamenlijke Wereldwijde 
werkgroep Kinderarbeid en Onderwijs voor iedereen heeft opgericht. De IAO (die het 
secretariaat levert), UNESCO, UNICEF, de Wereldbank, UNDP, Education International en 
de Global March against Child Labour maken alle deel uit van de werkgroep.

Op 28 juli 2005 heeft het Comité van ACS-ambassadeurs een groep van 11 landen 
geselecteerd die zullen gaan deelnemen aan een IAO-project op het gebied van kinderarbeid 
en onderwijs. Dit project zal worden gefinancieerd uit de negende EOF-ACS-begroting. 

De Millenniumontwikkelingsdoelstellingen 2 streven naar universeel basisonderwijs in 2015. 
Dit doel zou gesteund moeten worden door alle internationale en lokale actoren. Het volstaat 
echter niet om dit doel alleen voor de sier te halen. Wanneer het universele onderwijs dat in 
2015 wordt gegeven van lage kwaliteit is, waarvoor wetgeving erdoor gejaagd is en 
maatregelen overhaast zijn genomen zodat het geweten is gesust en er applaus is geoogst, zal 
deze universaliteit na 2015 geen lang leven beschoren zijn. Gedesillusioneerde kinderen 
zullen immers voortijdig uitvallen. Het onderwijs en alles wat daarmee samenhangt, dient van 
goede kwaliteit te zijn. Wanneer we streven naar korte-termijndoelstellingen, moeten de 
maatregelen die daartoe worden genomen duurzaam zijn en op de lange termijn effect
sorteren. Voor het onderwijs betekent dit dat er leraren komen die goed zijn opgeleid, dat er 
wordt voorzien in geschikte gebouwen en uitrustingen, zodat een universele 
onderwijsinstelling geen klassen herbergt waarin 150 kinderen in benauwde en ongeschikte 
ruimtes zitten. Tevens moet ervoor gezorgd worden dat gezinnen de benodigde kosten voor 
uniformen, materiaal enz. kunnen opbrengen. Derhalve moet het halen van de 
Millenniumontwikkelingsdoelstellingen in dit opzicht worden gekoppeld aan de hierboven 
besproken holistische strategie voor het bestrijden van kinderarbeid.   

Het halen van de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen 2 is nochtans niet voldoende. In het 
IAO-verdrag nr. 138 wordt 15 jaar, en in sommige uitzonderlijke gevallen 14 jaar, 
aangemerkt als minimumleeftijd waarop een kind mag gaan werken, terwijl de 
Millenniumontwikkelingsdoelstellingen 2 alleen streven naar universeel basisonderwijs, 
waarmee staten niet specifiek worden verplicht om onderwijs te bieden boven de leeftijd van 
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11 of 12. Door deze verontrustende discrepantie tussen twee toonaangevende internationale 
instrumenten voor de bescherming van kinderen, worden kinderen tussen de 11 en 15 jaar 
blootgesteld aan een toenemend risico op uitbuiting voor arbeidsdoeleinden.  

Vergeten sectoren

De afgelopen jaren ging de meeste aandacht en middelen voor de uitbanning van kinderarbeid 
uit naar de industriële sector. Het ziet ernaar uit dat er een aanzienlijke en hoopvol stemmende 
vooruitgang in deze sector is geboekt. De meeste kinderen zijn echter werkzaam in de 
agrarische sector, die tot op heden relatief weinig aandacht heeft gehad. Hiervoor zijn 
verscheidene redenen te noemen: plattelandsgebieden zijn moeilijker te hanteren dan steden, 
de bevolking woont meer verspreid, het probleem is zo groot dat het zwaar valt om ergens te 
beginnen, het probleem laat zich lastiger in kaart brengen dan dat van kinderen die op elkaar 
gepakt in een fabrieksruimte zitten, en soms is het in deze sector nauwelijks onderscheid te 
maken tussen kinderen die kinderarbeid verrichten en kinderen die nuttig werk doen.   

Ook in de huishoudelijke sector kan kinderarbeid ‘verborgen’ zijn, daar het werk informeel 
kan zijn, en de aard van het werk de arbeider tevens kan ‘verbergen’ (werkgevers zijn vaak 
privépersonen, geen bedrijven, en huishoudelijk personeel blijft vaak onzichtbaar voor de 
buitenwereld). De problemen in deze sector worden verergerd door de ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen op cultureel en maatschappelijk gebied. 
Hoewel er vooruitgang is geboekt in de formele industriële sector, mede dankzij de 
toegenomen acceptatie van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en de 
maatschappelijke druk op multinationals, is de informele sector lastiger te bereiken. De 
informele sector kan belangrijk zijn voor het ontwikkelen van regio’s en het kan zeer moeilijk 
zijn om hier iets te bereiken. Werkgevers zijn dubbel alert: als werkgevers die vinden dat zij 
worden aangevallen op een probleem dat niet uitsluitend door hen wordt veroorzaakt en 
omdat zij worden aangevallen op officieuze/illegale praktijken. Dit kan worden aangepakt 
door moeite te doen om de informele sector te formaliseren en zich niet alleen te richten op 
werkgevers in alle sectoren, maar hen er ook bij te betrekken. De pogingen om tot universele, 
officiële geboorteregistratie te komen, kunnen een cruciale rol spelen bij het opsporen van de 
verborgen sectoren van kinderarbeid. Idealiter gebeurt dit via logistieke en financiële 
samenwerking tussen de ACS-staten en de EU.   

De strijd tegen de ergste vormen van kinderarbeid in de ACS-staten

Binnen het wereldwijde scenario van kinderarbeid, geeft Afrika in het bijzonder aanleiding 
tot zorgen. Azië kent weliswaar het hoogste absolute aantal werkende kinderen tussen de 5 en 
14 jaar, maar Afrika kent met 26,4 procent het hoogste percentage, vergeleken met 18,8% in 
Azië. De problemen in Afrika worden verergerd door voortdurende moeilijkheden met 
adequate toegang tot onderwijs en door de verstrekkende gevolgen van HIV/AIDS. Er is 
toenemend bewijs dat de HIV/AIDS-pandemie in veel gebieden het aantal werkende kinderen 
doet stijgen, aangezien weeskinderen dikwijls de rol van kostwinner op zich nemen.

Het Caraïbisch gebied is een regio waar het onderwijssysteem van veel landen in het 
verleden van stevig kaliber was. De overgrote meerderheid van de kinderen in schoolgaande 
leeftijd kon op school terecht en bleef daar. In de afgelopen decennia is het aantal uitgevallen 
leerlingen in sommige Caraïbische landen toegenomen, wat gepaard gaat met een evenredige 
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groei van kinderarbeid. In het verleden bleef kinderarbeid in het Caraïbisch gebied beperkt tot 
traditionele sectoren als commerciële landbouw, visserij, huishoudelijk werk en straatventen. 
Recentelijk zijn de onmiskenbaar ergste vormen van kinderarbeid dramatisch toegenomen, 
zoals seksuele uitbuiting van meisjes, het produceren en verhandelen van drugs en andere 
illegale activiteiten, waaronder smokkel van en handel in kleine wapens. De problemen in het 
onderwijs nemen toe door het wegtrekken van leraren uit de regio.  

In het deelgebied van de Stille Oceaan zijn zowel de gegevens over onderwijs als over 
kinderarbeid twijfelachtig. Het is evenwel bekend dat minder dan 50% van de bevolking van 
het totale deelgebied basisonderwijs heeft genoten en dat minder dan 30% de stap van 
basisschool naar middelbaar onderwijs maakt. 

De verantwoordelijkheden van bedrijven

Zowel in Europa als in de ACS-staten moeten consumenten producten kunnen aanschaffen in 
het vertrouwen dat deze niet met kinderarbeid zijn geproduceerd. Hoewel 
consumentenbewustzijn en geïnformeerd gedrag hier zeker wenselijk zijn, moet de 
verantwoordelijkheid elders liggen. Een samenleving die tolereert dat zelfs maar een klein 
gedeelte van de producten die op de markt worden aangeboden, wellicht of zeker 
geproduceerd zijn met inzet van kinderarbeid, is onacceptabel.

Gezien het feit dat alle EU-lidstaten de IAO-verdragen nrs. 138 en 182 hebben ondertekend 
en geratificeerd, beschikt de Europese Commissie over een mandaat om ter zake op te treden. 
Alle grote bedrijven die binnen de EU actief zijn, moeten verplicht worden de 
arbeidsomstandigheden op alle niveaus van de toeleveringsketen in kaart te brengen, daar 
verslag van te doen en verantwoordelijkheid voor te nemen. Naleving in de toeleveringsketen 
dient te worden ondersteund met regelmatige en grondige inspecties op alle niveaus, en dient 
onafhankelijk geverifieerd en gecontroleerd te worden. Bij schending van de internationale 
normen voor kinderarbeid moeten bedrijven verplicht worden een tijdgebonden programma 
van maximaal drie jaar door te voeren en te publiceren, waarmee kinderarbeid in deze 
toeleveringsketen wordt uitgebannen. Deze bedrijven zijn tevens verantwoordelijk voor het 
reïntegreren van hun kinderarbeiders in het onderwijssysteem.   

Niet alleen de private sector heeft zulke verantwoordelijkheden. Beleidsmakers zijn verplicht 
om de principes die zij in theorie omhelzen in de praktijk waar te maken. De SAP- en SAP+-
overeenkomsten laten zien hoe beleidsmakers in de EU en de ACS-staten hun verplichtingen 
kunnen uitbreiden. De ACS-regeringen die voordeel hebben van de SAP- en de SAP+-
constructies zijn verplicht ervoor te zorgen dat internationale instrumenten in de praktijk 
worden nageleefd, onder meer het VN-verdrag voor de Rechten van het kind en de IAO-
verdragen nrs. 138 en 182, waarvan de ratificatie voorwaarde is voor een SAP- en SAP+-
status. De EU is ondertussen verantwoordelijk om deze voorwaarden af te dwingen en de 
SAP- en SAP+-status in te trekken wanneer er bewijs is dat bovengenoemde instrumenten 
systematisch worden geschonden. Evenzo dienen er in openbare aanbestedingscontracten 
bedingen te worden opgenomen die de desbetreffende bedrijven dwingen aan te tonen dat de 
toeleveringsketen voldoet aan de internationale normen voor kinderarbeid. Wanneer dit 
bewijs ontbreekt, mogen deze contracten niet worden gegund.  

Strategieën voor het bestrijden van kinderarbeid
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Uitgebreide actie tegen kinderarbeid vraagt een veelheid aan interventies op beleids- en 
programmaniveau en een verschillende mate van steun en betrokkenheid van een reeks 
instituties. De regering is in dit opzicht de belangrijkste actor en de juiste mengeling van 
beleidsmatige keuzes en programma's biedt de belangrijkste garantie voor succes. 
Kinderarbeid moet worden aangepakt binnen het kader van ruimere doelen op het gebied van 
arbeid. Al het beleid dat is gericht op het uitbannen van kinderarbeid moet altijd worden 
bezien in het licht van fatsoenlijk werk voor iedereen, dat in overeenstemming is met 
fundamentele internationale arbeidsnormen. Doelgerichte campagnes tegen kinderarbeid 
kunnen immers pas succesvol zijn wanneer ze worden gedragen door bredere hervormingen 
van handelspraktijken, zowel in de EU als in de ACS-staten. Een veelgehoord argument is dat 
het inkomen uit kinderarbeid dikwijls het enige inkomen van een huishouden is. Wanneer dit 
inkomen wegvalt, zal het huishouden geruïneerd worden. Dit argument is op z'n minst onjuist. 
Wanneer kinderen aan het arbeidsproces worden onttrokken, zal de vraag naar 
arbeidskrachten blijven bestaan. Wanneer er geen goedkope, uitbuitende kinderarbeid meer 
beschikbaar is, zullen werkgevers gedwongen worden volwassenen in dienst te nemen, die zij 
een hoger loon moeten betalen dan kinderen. Het uitbannen van kinderarbeid heeft daarom 
geen schadelijk effect op het inkomen van een huishouden, maar verbetert veeleer het huidige 
en toekomstige lot van de gezinsleden, waarbij kinderen gevrijwaard zijn van arbeid en de 
mogelijkheden tot het volgen van onderwijs te baat nemen en zo een kans op een betere 
toekomst krijgen. 

Elk initiatief of interventie gericht op het bestrijden van kinderarbeid, moet bijdragen aan het 
terugdringen van armoede in de desbetreffende landen. Daartoe behoren kinderen die 
betrokken zijn bij kinderarbeid, in het bijzonder de ergste vormen van kinderarbeid, of dit 
riskeren, gelijke toegang te krijgen tot basisonderwijs en het ontwikkelen van vaardigheden. 
Om dit te bereiken, is het van belang om:  

 in samenwerking met sociale partners en het maatschappelijk middenveld de capaciteit 
van nationale en lokale overheden te versterken bij het tot stand brengen, uitvoeren en 
handhaven van beleid dat een eind maakt aan kinderarbeid;

 de juridische kaders met betrekking tot kinderarbeid te versterken en de aandacht voor 
kinderarbeid te integreren in onderwijsbeleid en –plannen;

 te beschikken over meer kennis en netwerken op het gebied van kinderarbeid en 
onderwijs, via een verbeterde aanbeveling en verspreiding van goede praktijken. 

Adlib Express Watermark



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

NL

BIJLAGE I

ACS-EU-landen die IAO-verdrag nr. 138 betreffende de minimumleeftijd 
voor toelating tot het arbeidsproces hebben geratificeerd 

Angola
Antigua en Barbuda
Bahama’s
Barbados
België
Belize 
Benin
Botswana
Bulgarije
Burkina Faso
Burundi
Centraal-Afrikaanse Republiek
Comoren
Congo
Democratische Republiek Congo
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Denemarken
Djibouti
Dominica
Dominicaanse Republiek
Duitsland
Eritrea
Estland
Ethiopië
Fiji
Finland
Frankrijk
Gambia
Griekenland
Grenada
Guinee
Guyana
Hongarije 
Ierland

Litouwen
Luxemburg
Madagascar
Malawi
Mali
Malta
Mauritanië
Mauritius
Mozambique
Namibië
Nederland
Niger
Nigeria
Oeganda
Oostenrijk
Papoea-Nieuw-Guinea
Polen
Portugal
Roemenië
Rwanda
Saint Kitts en Nevis
Saint Vincent en de Grenadines
Sao Tomé en Principe
Senegal
Seychellen
Slowakije
Slovenië
Soedan
Spanje
Swaziland
Tsjaad
Tsjechië
Togo
Trinidad en Tobago
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Republiek Tanzania
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Italië
Ivoorkust
Jamaica
Kameroen
Kenia
Lesotho 
Letland

Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika
Zweden

ACS-EU-landen die IAO-verdrag nr. 182 betreffende de uitbanning van de 
ergste vormen van kinderarbeid hebben geratificeerd

Angola
Antigua en Barbuda
Bahama’s
Barbados
België
Belize 
Benin
Botswana
Bulgarije
Burkina Faso
Burundi
Centraal-Afrikaanse Republiek
Comoren
Congo
Democratische Republiek Congo
Cyprus
Czech Republic
Denemarken
Djibouti
Dominica
Dominicaanse Republiek
Duitsland
Estland
Ethiopië
Fiji
Finland
Frankrijk
Gabon
Gambia
Griekenland
Grenada
Guinee
Guyana
Hongarije 
Ierland

Letland
Liberië
Litouwen
Luxemburg
Madagascar
Malawi
Mali
Malta
Mauritanië
Mauritius
Mozambique
Namibië
Nederland
Niger
Nigeria
Oeganda
Oostenrijk
Papoea-Nieuw-Guinea
Polen
Portugal
Roemenië
Rwanda
Saint Kitts en Nevis
Saint Vincent en de Grenadines
Sao Tomé en Principe
Senegal
Seychellen
Slowakije
Slovenië
Soedan
Spanje
Swaziland
Tsjaad
Tsjechië
Togo
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Italië
Ivoorkust
Jamaica
Kaapverdië
Kameroen
Kenia
Lesotho 

Trinidad en Tobago
Vanuatu
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Republiek Tanzania
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika
Zweden
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