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GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA
AVS–EU-FÖRSAMLINGEN

UTSKOTTET FÖR SOCIALA FRÅGOR OCH MILJÖ

PROTOKOLL
från sammanträdet

lördagen den 15 mars 2008, kl. 17.00–19.30
Plenisalen

Utställnings- och kongresscentrum
Ljubljana, Slovenien

Sammanträdet öppnades lördagen den 15 mars 2008 kl. 17.04, med 
EU:s medordförande Karin Scheele som ordförande.

1. Godkännande av föredragningslistan (APP/100.246)

Föredragningslistan godkändes.

Följande yttrade sig: John Bowis.

2. Justering av protokollet från sammanträdet den

23–24 januari 2008 i Bryssel (APP/100.245)

Korrigeringar: sidan 2, punkt 4, Följande yttrade sig: Rodgers (Surinam) 
i stället för Otman (Surinam).
Deltagarlistan skulle även omfatta Baldeh (Gambia).

Följande yttrade sig: Rodgers (Surinam) och Baldeh (Gambia).

Beslut: Det ändrade protokollet justerades.

3. Meddelanden från de båda ordförandena

Medordföranden framförde ett antal meddelanden, som bland annat gällde 
information om de sociala evenemang som ägt rum under den gemensamma 
parlamentariska AVS–EU-församlingens femtonde session, ämnen för 
seminarier som skulle hållas, och för de brådskande resolutioner som skulle 
antas, i Ljubljana (Slovenien), samt ämnen att diskutera utan resolution.

4. De sociala och ekologiska följderna av strukturanpassningsprogram 
(APP/100.202)

Medföredragande: Alma Oumarou (Niger) och Gay Mitchell
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– Behandling av ändringsförslag
– Antagande av förslaget till betänkande

Medföredraganden Alma Oumarou (Niger) kommenterade kortfattat de 
64 föreslagna ändringarna till förslaget till betänkande. Till följd av att 
medföredraganden Gay Mitchell var frånvarande gjorde Maria Martens några 
kommentarer i hans ställe.

Därefter behandlade ledamöterna de 64 ändringsförslag som lagts fram, de 
muntliga ändringsförslag som yttrats, samt det ändrade förslaget till 
betänkande, och lät dem gå till omröstning.

Följande yttrade sig: Oumarou (Niger), Maria Martens, Danata (Kamerun), 
Said (Djibouti), Deerpalsing (Mauritius) och Josep Borrell Fontelles.

Beslut: Det ändrade betänkandet antogs enhälligt.

Efter att ordförandeskapet övertagits av AVS-ländernas första vice medordförande 
Ana Rita Sithole (Moçambique) fortsatte sammanträdet med de övriga punkterna på 
föredragningslistan.

5. De sociala följderna av barnarbete och strategierna för att bekämpa 
barnarbete

Medföredragande: Ana Rita Sithole (Moçambique) och Liam Aylward.
Diskussion i närvaro av experter

Medföredraganden Liam Aylward betonade betydelsen av att skydda barn, 
i synnerhet genom utbildning, eftersom de är den framtida generationen. Han 
påpekade att europeiska länder har blivit en destination för barn som blir 
utnyttjade, och underströk därför behovet av ett gemensamt socialt ansvar 
samt ett konsumentansvar när det gäller att bekämpa utnyttjandet av barn. 
Medföredraganden påpekade också behovet av att ta itu med barnarbetets 
sociala orsaker, såsom konflikter och korruption.

I sitt yttrande underströk medföredraganden Ana Rita Sithole (Moçambique) 
behovet av att rikta in sig på fattigdomen som en grundläggande orsak till 
barnarbete. Hon upprepade behovet av att ge barn utbildning, i synnerhet barn 
i landsbygdsområden, eftersom detta skulle inverka på möjligheten att uppnå 
millennieutvecklingsmålen. Medföredraganden framhöll också behovet av att 
beakta respektive lands säregenheter när frågan om barnarbete behandlades. 
Sithole påpekade vidare att det var nödvändigt att förstärka de rättsliga 
mekanismer som var avsedda att bekämpa barnarbete. 

I sitt uttalande påpekade Susan Bissell från Innocenti Research Centre (IRC), 
Unicef, att konventionen om barnets rättigheter föreskriver att barn har rätt till 
skydd mot arbete som inkräktar på deras utbildning, samt att arbete innebär 
risker för, eller kan skada, deras hälsa och normala utveckling. Susan Bissell 
påpekade att barn som söker arbete inom icke-offentliga sektorer ofta 
utnyttjas. Hon nämnde därför det samarbete mellan Unicef och 
Internationella arbetsorganisationen som förs i flera länder, där man fokuserar 

Adlib Express Watermark



PV\717170SV.doc 3/5

på allmän grundskoleutbildning och gemensamma insatser. Bissell framhöll 
vidare att barns rättigheter är odelbara och inbördes beroende av varandra, och 
att avskaffandet av barnarbete kräver ett heltäckande tillvägagångssätt. Hon 
påpekade sedan att även om tillträde till skolgång och kvalitativ utbildning är 
avgörande faktorer för att avskaffa barnarbetet så är de inte tillräckliga. Det 
behövs också politik och insatser för att till fullo kunna ta itu med familjers 
ekonomiska fattigdom. 

Europeiska kommissionens företrädare Adam Janssen yttrade sig också 
kortfattat i denna fråga. Janssen betonade kommissionens insatser när det 
gäller att bekämpa barnarbete, i synnerhet inom den sociala sektorn och 
förvaltningen. Han betonade vidare den pågående dialog om strategier för att 
minska barnarbete som kommissionen för med respektive länder inom ramen 
för utvecklingssamarbetet, särskilt i den tionde Europeiska utvecklingsfonden. 
Adam Janssen framhöll det projekt för motsvarande 15 miljoner euro som 
finansierades inom ramen för den nionde Europeiska utvecklingsfonden, och 
som syftade till att bekämpa de värsta formerna av barnarbete i AVS-länderna.

Under diskussionen betonade vissa ledamöter att det numera fanns en diger 
dokumentation om frågan om barnarbete, och att det därför också fanns ett 
brådskande behov av att vida åtgärder för att bekämpa denna praxis. Det 
påpekades att det var nödvändigt att föra en dialog med näringslivet, 
i synnerhet i EU, för att bekämpa utnyttjandet av barn, samt att stärka barnets 
rättigheter. Vissa ledamöter påpekade också behovet av att skilja på olika 
sorters barnarbete, eftersom barnarbete inom familjer kunde handla om barns 
utbildning. Det framhölls emellertid att barn inte skulle berövas sin barndom. 
Vissa ledamöter underströk också betydelsen av att utrota fattigdomen, som är 
en grundläggande orsak till barnarbete. Man betonade också det utnyttjande av 
barn som externa initiativtagare inom idrotten och politiska aktivister står för.

Följande yttrade sig: Liam Aylward, Michael Cashman, 
Madeleine Jouye de Grandmaison, John Bowis, Thwala (Swaziland), 
Danata (Kamerun), Said (Djibouti), Ljudmila Novak och Baldeh (Gambia).

Betänkandet skulle antas vid den gemensamma parlamentariska församlingens 
sextonde session i Papua Nya Guinea. 

6. Botswana – konsekvenserna av beslutet om att återupprätta 
Setata-stängslet i Ngamiland

Utskottet lyssnade till en presentation från en delegation från Botswana, ledd 
av Shaw Kgathi (Botswana), beträffande beslutet att återupprätta 
Setata-stängslet i Ngamiland, Botswana. Kgathi beklagade att frågan hade 
lagts fram i utskottet för sociala frågor och miljö på grundval av vissa 
påståenden från en icke-statlig organisation, nämligen Miljöforskningsbyrån 
(Environmental Investigation Agency, EIA). Han påpekade att 
EIA:s påståenden syftade till att skada Botswanas nötköttsindustri. Kgathi 
framhöll att Botswanas regering var inställd på att inleda en bilateral dialog 
med EIA för att diskutera frågan ytterligare. Därefter höll Dr Motsu, teknisk 
tjänsteman från den botswanska veterinärmyndigheten, ett tekniskt anförande 
om spärrstaketen i Botswana. Sammanfattningsvis tog han upp följande:
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 Utbrottet av mul- och klövsjuka har skett inom ett område från vilket 
det inte sker någon export till EU.

 Setata-stängslet togs ned till följd av rapporten från Scott-Wilson.
 Det nya stängslet är en reaktion på ett sjukdomsutbrott och inte en

utvidgning av boskapsområden.
 Det nya stängslet har uppförts på ett annorlunda sätt än det stängsel 

som tidigare togs bort.
 Stängslet har uppförts med vägledning av rapporten från Scott-Wilson 

och offentliga samråd.

Företrädaren för EIA, Mary Rice, svarade på den botswanska delegationens 
presentation och betonade att rapporten från EIA inte var avsedd att skada den 
botswanska nötköttsindustrin. Hon stödde förslaget om en fortsatt dialog 
mellan EIA och den botswanska regeringen.

Följande yttrade sig: Kgathi (Botswana), Dr Motsu (Botswana), Fiona Hall, 
Tapsoba (Burkina Faso) och Thwala (Swaziland).

Utskottet noterade denna information.

7. Beslut om ämnet för nästa betänkande

Utskottet överlade om förslagen till ämne för nästa betänkande, som skulle 
antas vid församlingens sjuttonde session i Prag (Tjeckien).

Följande yttrade sig: Karin Scheele, Josep Borrell Fontelles, 
Oumarou (Niger), Deerpalsing och Baldeh (Gambia).

Beslut: Utskottet enades om att ämnet för nästa betänkande skulle bli ”de 
sociala och miljömässiga konsekvenserna av klimatförändringen”.

8. Övriga frågor

Medordföranden klargjorde en fråga från en ledamot beträffande tidpunkten 
för utskottets sammanträde.

Följande yttrade sig: Tapsoba (Burkina Faso) och Karin Scheele.

9. Datum och plats för nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde skulle hållas den 10–11 september 2008 
i Bryssel, Belgien.

Sammanträdet avslutades kl. 19.51.
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BILAGA 
LISTE DE PRESENCE/RECORD OF ATTENDANCE

Présents/Present

ACP
Butulso (Vanuatu) , Co-Chair
Ana Rita Sithole (Moçambique), 1st Vice-Chair
Nita Deerpalsing (Mauritius), 2nd Vice-Chair

Tapsoba (Burkina Faso)
Danata (Cameroun)
Said (Djibouti)
Baldeh (Gambia)
Oumarou (Niger)
Jiménez (República Dominicana)
Rathpal (Suriname)
Thwala (Swaziland)

PE/EP
Karin Scheele, Co-Chair 
Novak, 1st Vice-Chair 

Aubert
Aylward 
Borrell Fontelles
Bowis
Cashman
Fernandes
Hall
Haug
Jouye de Grandmaison
Lulling (for Mitchell)
Martens
Schnellhardt
Schröder
Van Lancker (for Arif)
Veneto 

Egalement présents/Also present

ACP
Yerbanga Ouedraogo, Dieudonné, Ouedraogo (Burkina Faso), Sanda, Bobbo (Cameroun), 
Nyan-Alaboson (Gambia), Bako, Abdrahamane, Issoufou, Guimaran, Natitia (Niger), 
Esajas (Suriname), Dlamini (Swaziland). 

Kgathi, Tshenolo Modise, Motsu, Mphusu, Batlhoki (Botswana), Moliwa (République Démocratique 
du Congo), Edjaka, Zoula  (République du Congo), William, Faure (Seychelles), Jervase, 
Mustafa (Sudan), Mugambe (Uganda).

UNION AFRICAINE/AFRICAN UNION.
Igueh

Experts:
Susan Bissell, Innocenti Research Centre (IRC) UNICEF
Mary Rice, Environmental Investigation Agency (EIA) 

Commission européenne/European Commission
Janssen

Groupes politiques/Political groups
Haglund (PPE-DE)
Triana (PSE)
Poreba, Barett (UEN)
Tsiguereda (Verts/Ale)
Garcia (GUE/NGL)

Co-secrétariat ACP/Co-secretariat ACP
Kakule, Olusola, Awuku

Co-secrétariat PE/Co-secretariat EP
Atanassova, Douaud
Assistance/Assisted by
Ruiz Vicente, Ponce
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