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Punkt D 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

D. der henviser til, at 70 % af verdens 

kakao dyrkes i Vestafrika, og at ca. 7,5 

millioner mennesker er beskæftiget med 

kakaoproduktion i denne region, næsten 

udelukkende på små familiebrug, idet der 

findes mellem 1,5 og 2 millioner 

familiedrevne brug i hele Vestafrika; der 

henviser til, at kakaodyrkning er meget 

arbejdskraftintensiv i høstsæsonen, og at 

producenterne er under kraftigt pres for at 

holde lønningerne nede; der henviser til, at 

alle familiemedlemmer, herunder børn, 

deltager i de travleste perioder; der 

henviser til, at børnearbejde kan medføre 

uacceptable risici; 

D. der henviser til, at 70 % af verdens 

kakao dyrkes i Vestafrika, og at ca. 7,5 

millioner mennesker er beskæftiget med 

kakaoproduktion i denne region, næsten 

udelukkende på små familiebrug, idet der 

findes mellem 1,5 og 2 millioner 

familiedrevne brug i hele Vestafrika; der 

henviser til, at kakaodyrkning er meget 

arbejdskraftintensiv i høstsæsonen, og at 

producenterne er under kraftigt pres fra 

nationale og internationale 

markedsaktører for at holde lønningerne 

nede; der henviser til, at alle 

familiemedlemmer, herunder børn, deltager 

i de travleste perioder; der henviser til, at 

børnearbejde kan medføre uacceptable 

risici; 

Or. en 
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Punkt E 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

E. der henviser til, at ikke alt arbejde, der 

udføres af børn, ifølge ILO bør 

klassificeres som børnearbejde, der skal 

udryddes, og at der bør indføres en klar 

sondring mellem de to former; der 

henviser til, at børn og unges deltagelse i 

arbejde, der ikke påvirker deres sundhed 

og personlige udvikling eller forstyrrer 

deres skolegang, generelt betragtes som 

noget positivt, medmindre opgaverne er 

farlige eller forhindrer børnene i at gå i 

skole; 

 udgår 

Or. en 
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Punkt F 
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F. der henviser til, at undersøgelser i 

Ghana og Elfenbenskysten viser, at børn, 

der arbejder på kakaofarme, udsættes for 

forskellige former for fare; derudover kan 

nogle børn være ofre for ulovlig 

menneskehandel fra andre regioner i 

landet eller fra nabolande; der henviser 

til, at der må foretages yderligere 

undersøgelser af forekomsten af 

børnearbejde og handel med børn i 

regionen, da der ikke findes verificerede 

data; 

F. der henviser til, at undersøgelser 

foretaget i Vestafrika har viste, at 284.000 

børn arbejdede på kakaofarme, heraf over 

200.000 i Elfenbenskysten, at 64 % af dem 

var under 14 år, og at over 150.000 

anvendte pesticider uden at være iført 

beskyttelsesudstyr og var udsat for 

forskellige former for fare; derudover 

havde næsten 12.000 af børnearbejderne 

alene i Elfenbenskysten ingen familie i 

området, hvilket tyder på, at de har været 

handlet fra andre regioner i landet eller 

fra nabolandene; 

Or. en 
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Punkt F 
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I. der henviser til, at fattigdom og 

mangelen på alternative indtægtskilder, hel 

eller delvis mangel på muligheder for unge 

efter endt skolegang, ufleksible 

samfundsstrukturer og holdninger, 

manglende hensigtsmæssig retlig 

beskyttelse af børns rettigheder og 

manglende obligatorisk offentlig 

undervisning for alle børn uanset køn, for 

ikke at nævne korruption og mangelfuld 

regeringsførelse, er socioøkonomiske og 

politiske faktorer, som kan være en 

medvirkende årsag til udbredt udnyttelse af 

børn i nogle dele af verden; 

I. der henviser til, at fattigdom og 

mangelen på alternative indtægtskilder, hel 

eller delvis mangel på muligheder for unge 

efter endt skolegang, ufleksible 

samfundsstrukturer og holdninger, 

manglende hensigtsmæssig retlig 

beskyttelse af børns rettigheder og 

manglende obligatorisk offentlig 

undervisning for alle børn uanset køn, og 

mangelen på hensigtsmæssig anvendelse 

af strafferetten, for ikke at nævne 

korruption og mangelfuld regeringsførelse, 

er socioøkonomiske og politiske faktorer, 

som kan være en medvirkende årsag til 

udbredt udnyttelse af børn i nogle dele af 

verden; 

 

Or. en 
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Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. glæder sig over alle multiaktør-

initiativer, der omfatter regeringer, industri, 

producenter og civilsamfund, og som sigter 

mod at udrydde børnearbejde, forbedre 

livet for børn og voksne på kakaofarmene 

og sikre, at kakao dyrkes ansvarligt, som 

f.eks. det nylige regionale initiativ fra 

OECD’s "Sahel and West Africa Club"-

sekretariat og Det Internationale 

Kakaoinitiativ til fremme af bedste praksis 

for bekæmpelse af de værste former for 

børnearbejde på vestafrikanske 

kakaofarme; minder om, at disse initiativer 

kræver hensigtsmæssig opfølgning for at 

sikre reelle fremskridt; 

9. glæder sig over alle multiaktør-

initiativer, der omfatter regeringer, industri, 

producenter og civilsamfund, og som sigter 

mod at udrydde børnearbejde, forbedre 

livet for børn og voksne på kakaofarmene 

og sikre, at kakao dyrkes ansvarligt, som 

f.eks. det nylige regionale initiativ fra 

OECD’s "Sahel and West Africa Club"-

sekretariat og Det Internationale 

Kakaoinitiativ til fremme af bedste praksis 

for bekæmpelse af de værste former for 

børnearbejde på vestafrikanske 

kakaofarme; minder om, at disse initiativer 

kræver hensigtsmæssig opfølgning for at 

sikre reelle fremskridt; opfordrer 

regeringerne til at øge deres støtte til fair 

trade-netværk inden for kakaosektoren og 

til kooperativerne på landet og at gøre det 

muligt for dem at sende deres produkter 

direkte, på de nationale og internationale 

markeder, således at de undgår mellemled 

og opnår rimelige priser; opfordrer 

Kommissionen til at støtte sådanne 

foranstaltninger;  

Or. en 

 

 


