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Om: Nultolerance over for børnearbejde i forbindelse med EU-handel

Siden undertegnelsen af verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948 og ratificeringen af 
konventionen om barnets rettigheder fra 1989 har alle medlemsstater og EU selv haft en retlig 
forpligtelse til at beskytte børn i deres forsyningskæder.

Der er gået 73 år, siden erklæringen blev undertegnet, og 32 år siden konventionen blev ratificeret, og 
2021 var det internationale år for afskaffelse af børnearbejde. Alligevel er mængden af børnearbejde 
steget, og det er stadig EU, der drager størst finansiel fordel af elendigheden og børnearbejdet i 
landbosamfund, der producerer kaffe, kakao og mange andre landbrugsprodukter.

Dette hænger sammen med udnyttende forretningsmodeller, tilsidesættelse af retsstatsprincippet, 
ineffektiv udviklingsbistand og "certificeringer", der vildleder forbrugerne.

Der er en humanitær krise i mange af de landdistrikter, der forsyner EU1.

Kommissionsformand Ursula von der Leyen har forpligtet sig til nultolerance over for børnearbejde i 
forbindelse med EU-handel, men hendes nultolerancepolitik har ikke manifesteret sig og har ikke 
afholdt virksomheder fra at fortsætte med at øge deres overskud ved at bruge børnearbejde til at 
nedbringe omkostningerne.

Hvornår vil Kommissionen anvende alle de retsmidler, der er til rådighed, for at afskaffe børnearbejde 
i forbindelse med EU-handel?

Støttes af et medlem2

1 https://www.reuters.com/markets/commodities/coffee-crisis-central-america-fuels-record-exodus-north-2021-
12-08/

2 Denne forespørgsel støttes af et andet medlem end forespørgerne: Rosa D'Amato (Verts/ALE)


