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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0347/2012 af organisationen "Anti-Slavery International", 
britisk ngo, om udnyttelsen af mindreårige i bomuldsproduktionen i 
Usbekistan

1. Sammendrag

Andrageren fastholder, at den usbekiske regering understøtter udnyttelsen af børnearbejde i 
bomuldsproduktionen.

Navnlig i høstperioden lukker skolerne, og børnene har pligt til at arbejde i bomuldsmarkerne.

Taget i betragtning at EU er den vigtigste importør af usbekisk bomuld, opfordrer andrageren 
til at annullere de handels- og tarifmæssige aftaler med Usbekistan. Indstillinger

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. juli 2012). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. september 2012

EU har i årenes løb med stor opmærksomhed fulgt menneskerettighedssituationen, herunder 
børnearbejde, i Usbekistan. Kommissionen har ved e n h v e r  le j l ighed henledt 
opmærksomheden på problemet med børnearbejde, hvad enten det har været som led i dens 
strukturelle dialog om menneskerettigheder eller som led i dens politiske dialog, herunder 
dialogen på det højeste plan. 

Den generelle præferenceordning (GSP) blev skabt som et incitamentbaseret værktøj for at 
understøtte udviklingen. Den har til formål bedre at integrere modtagerlandene i 
verdenshandelssystemet ved at hjælpe dem til at gøre fremskridt i retning af en bedre 
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overholdelse af de principper, der er forankret i de internationale konventioner om 
menneskerettigheder og arbejdsrettigheder, samt til at få gennemført væsentlige reformer. 
Kommissionen går ikke ind for en tilgang baseret på sanktioner, idet den derimod støtter sig 
til samarbejde, gennemsigtighed og dialog som mere effektive redskaber til at nå EU's mål.

GSP-præferencer kan dog midlertidigt trækkes tilbage, hvis et land gør sig skyldig i alvorlige 
og systematiske krænkelser af de principper, der er nedfældet i de internationale 
menneskerettighedskonventioner, herunder ILO-konventionerne om standarder for 
børnearbejde. Vurderingen af disse krænkelser skal bygge på konklusionerne fra de relevante 
overvågningsorganer. Tilsvarende vil Kommissionen – hvis ILO-overvågningsorganerne 
konkluderer, at Usbekistan gør sig skyldig i alvorlige og systematiske misligholdelse af sine 
forpligtelser – overveje at tage initiativ til en undersøgelse af muligheden for en midlertidig 
tilbagetrækning af GSP-præferencerne.

Usbekistan indbød Kommissionen og FN's Internationale Arbejdsorganisation (ILO) til et 
internationalt seminar i Tashkent den 2. maj 2012.  I forbindelse med denne begivenhed 
drøftede Kommissionens og ILO’s delegationer sammen med de usbekiske myndigheder det 
videre forløb. Drøftelserne mellem disse to parter er stadig i gang med henblik på at tillade 
ILO at føre opsyn med gennemførelsen af ILO-konventionerne i Usbekistan. 
Kommissionen støtter aktivt denne proces, og på det 10. møde i Samarbejdsudvalget EU-
Usbekistan, der blev afholdt i Tasjkent den 19. juli 2012, gav Kommissionen igen udtryk for 
sin holdning over for de usbekiske myndigheder.  Situationen i Usbekistan vil også blive 
afspejlet i Kommissionens kommende arbejdsdokument om børnearbejdere.
EU's generelle tilgang med hensyn til at støtte den bæredygtige økonomiske og sociale 
udvikling af landet kan imidlertid også have indirekte positive virkninger. Diversificering af 
landbrugsproduktionen og den økonomiske udvikling i landbrugsområderne er faktisk 
hovedmålene for et kommende udviklingsprogram, der skal gennemføres i Usbekistan.

Konklusion

Kommissionen er bekymret over de spørgsmål, der er blevet rejst af andragerne, og vil i 
samarbejde med ILO fortsætte med at undersøge ethvert velfunderet bevis, der forelægges den 
med hensyn til brugen af tvangsarbejde for børn i Usbekistan. Kommissionen udelukker ikke 
muligheden af at indlede en undersøgelse med henblik på midlertidig tilbagetrækning af GSP-
præferencerne, hvis alle forudsætninger for et sådant skridt er opfyldt. I mellemtiden vil 
spørgsmålet vedrørende børnearbejde fortsat spille en fremtrædende rolle for gennemførelsen 
og opfølgningen af den menneskerettighedsstrategi for Usbekistan, som EU for nylig har 
vedtaget.


