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Betreft: Nultolerantie met betrekking tot kinderarbeid in de EU-handel

Sinds de ondertekening van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948 en de 
ratificatie van het Verdrag inzake de rechten van het kind van 1989 zijn alle lidstaten, en de EU als 
zodanig, verplicht kinderen te beschermen in hun bevoorradingsketens.

Het is 73 jaar geleden dat de verklaring werd ondertekend en 32 jaar geleden dat het verdrag werd 
geratificeerd, en 2021 was het Internationaal Jaar voor de uitbanning van kinderarbeid, maar de 
kinderarbeid is toegenomen en de EU is nog altijd de voornaamste financiële begunstigde van 
ellende en kinderarbeid in de plattelandsgemeenschappen die koffie, kakao en veel andere 
landbouwproducten produceren.

Dit is toe te schrijven aan op uitbuiting gebaseerde bedrijfsmodellen, niet-eerbiediging van de 
rechtsstaat, niet-doeltreffende ontwikkelingshulp, en ‘certificeringen’ die de consument zand in de 
ogen strooien.

Er is sprake van een humanitaire crisis in veel plattelandsgemeenschappen die de EU bevoorraden1.

Voorzitter Von der Leyen heeft zich gecommitteerd aan nultoleratie met betrekking tot kinderarbeid in 
de EU-handel, maar haar beleid op dit gebied blijft een lege huls en heeft niet verhinderd dat 
bedrijven hun winsten blijven vergroten door kinderen in hun productieprocessen in te zetten om de 
kosten te reduceren.

Wanneer gaat de Commissie alle ter beschikking staande wettelijke middelen inzetten om een eind te 
maken aan kinderarbeid in de EU-handel?

Ondersteuner2

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

2 Deze vraag wordt ondersteund door een ander lid dan de stellers van de vraag: Rosa D'Amato (Verts/ALE)


