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Společně pro děti

Vykořisťovatelská dětská práce
Na celém světě musí pracovat 158 milionů dětí ve věku
pět až 14 let - mnoho z nich za podmínek, které těžce
škodí jejich zdraví nebo vývoji. Děti jsou vykořisťovány
v továrnách, v dolech, na plantážích nebo v soukromých
domácnostech.
Zvedají příliš těžké náklady, zacházejí bez ochranného
oblečení s chemikáliemi nebo musí tvrdě pracovat jako
služebné až 16 hodin denně. Jsou bity, zneužívány, je
jim placeno málo nebo vůbec. Na školní docházku jim
často nezbývá čas ani síla.

Dětská práce - fakta
V mnoha zemích je samozřejmé, že děti
přiměřeně svému věku vypomáhají na poli
nebo v domácnosti. Dětská práce je však škodlivá, pokud děti vykonávají těžkou tělesnou
práci, mají extrémně dlouhou pracovní dobu, vykonávají činnosti ohrožující zdraví nebo jim
nezbývá čas na školní docházku.

• Podle odhadů UNICEF pracuje na celém světě každé šesté dítě mezi pěti až 14 lety. V
regionech jako je Afrika jižně od Sahary, je to dokonce každé třetí dítě.
• Okolo 8,4 milionů dívek a chlapců je za extrémních podmínek vykořisťováno - jako dělníci
na nucených pracích, při splácení dluhů,
jako dětští vojáci nebo prostitutky.
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Příčiny dětské práce
Děti pracují
... protože jejich rodiny jsou chudé:

Chudoba je jednou z hlavních příčin dětské
práce. Podle odhadů UNICEF žije každé
druhé z celkem asi dvou miliard dětí na
celém světě pod hranicí chudoby. Mnoho
dětí musí pracovat, aby zajistilo existenci
rodiny. V zemích jako Indie si tradičně
méně váží zejména dívek a posílají je již v
raném věku pracovat.

To dělá UNICEF
Ochrana před vykořisťovatelskou dětskou prací

UNICEF se zasazuje o okamžité ukončení
nejhorších forem dětské práce - například
nucené práce, komerčního sexuálního
vykořisťování nebo rekrutování dětí jako
vojáků. Tak pomáhá UNICEF různým zemím
reformovat jejich zákonodárství a důsledně
trestat
porušování
zákona.
UNICEF
podporuje krizová centra pro oběti násilí a
vykořisťování. Děti zde mohou přechodně
přenocovat, je jim poskytnuta lékařská a
psychosociální péče.
Vzdělávací nabídky pro pracující děti

: Zhruba 15 milionů dětí a mladistvých
ztratilo matku, otce nebo oba rodiče kvůli
AIDS. Pokud rodiče onemocní nebo
zemřou, často musí děti zajistit rodinu.
Také váleční sirotci a děti, které se na
útěku oddělily od svých rodičů, skončí
často ve vykořisťovatelských pracovních
poměrech.
... poněvadž chybějí dobré vzdělávací nabídky:

V mnoha rozvojových zemích často chybí
školy a dobře vzdělaní učitelé. Mnoho rodin
je příliš chudých, aby mohly zaplatt školní
docházku svým dětem. Pracující děti jsou
mnohdy také příliš unavené, aby dokázaly
sledovat výuku nebo dělat domácí úkoly.
Mnoho z nich ukončí školní docházku
předčasně.

Tak můžete pomoci
• Za 30 Euro může UNICEF vybavit deset
dětí v Indii školními potřebami.
• Za 70 Euro získá jedno dítě v Ekvádoru
školní stipendium na jeden rok - včetně
školní uniformy, knih a lékařské
pomoci.

Více informací:
www.unicef.de
www.unicef.org
www.childinfo.org
WWW.ilo.org/ipec (Zvláštní organizace OSN
ILO se zasazuje za dodržování celosvětově platných
pracovních a společenských norem proti dětské práci.)

Pro UNICEF je pravidelná školní docházka
ústřední bod přístupu, jak potírat
hospodářské vykořisťování dětí. Také
pracující
děti
mají
mít
možnost
navštěvovat vzdělávací kurzy. Malá
výuková střediska s flexibilní dobou
vyučování jim umožňují se po práci naučit
číst, psát a počítat. UNICEF se navíc
angažuje za odstranění školného: každé
dítě má mít šanci navštěvovat a ukončit
nejméně základní školu. UNICEF pomáhá
vzdělávat učitele a poskytuje učebnice,
sešity a psací potřeby.
Podpora sociálních základních služeb

Aby se rodiny mohly vzdát dětské práce,
musí se zlepšit jejich celková životní
situace. UNICEF proto podporuje základní
sociální služby pro chudé rodiny. K tomu
patří základní lékařská péče, čistá pitná
voda a vzdělání. Každé dítě navíc musí
dostat rodný list, aby bylo možno vymáhat
jeho práva na základě zákonů na ochranu
dětí.
Kodex chování a nákupní politika

V boji proti dětské práci spatřuje UNICEF
jako slibné také závazky, které si dávají
firmy samy: Podniky činné v národním a
mezinárodním měřítku mají užít jako
základ svých smluv s výrobci a dodavateli
kodex chování. Oni i jejich dodavatelé a
subdodavatelé
a
partneři
nesmějí
zaměstnávat děti za podmínek, která
porušují jejich práva.
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... poněvadž se musí samy protloukat

