Gerechtigkeit/Spravedlnost
Kinderrechte/Práva dětí
List s informacemi a řešením kvízu „Dětská práce“
Info- und Lösungsblatt zum Quiz „Kinderarbeit“
Vysvětlení pojmů
'Dětská práce' je užším způsobem definována než pojem ‚výdělečně činné děti'. 'Dětská práce' vylučuje nejprve
všechny děti, které jsou starší než 12 let a vykonávají pouze několik hodin týdně povolenou lehkou práci. Za
druhé jsou vyloučené děti, které jsou starší než 15 let a jejichž práce není zařazena mezi 'nebezpečné‘.
Základem pojmu dětské práce je Úmluva ILO 138 (ILO – International Labour Organization Mezinárodní
organizace práce)
Dětmi vykonávaná 'nebezpečná práce' je každá činnost nebo zaměstnání, které svou povahou se školivě
projevuje nebo může projevit na tělesném nebo duševním zdraví a na mravním vývoji dítěte. Nebezpečí mohou
také vycházet z nadměrné pracovní zátěže – dokonce i tehdy, pokud činnost nebo zaměstnání není považováno
za nebezpečné.
Podle údajů ILO bylo v roce 2008 celosvětově výdělečně činných 305,7 milionů dětí. Z 305,7 milionů výdělečně
činných dětí se 215,3 milionů týkala dětská práce – 13,6 procent všech 5- až 17letých. V roce 2004 to byl počet
ještě 222,3 milionů (14,2 procent), v roce 2000 dokonce 245,5 milionů (16,0 procent).
Zdroj: Spolkové ústředí pro politické vzdělávání (stav 1-2017) na
http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/globalisierung/52687/kinderarbeit
Begriffsklärung
'Kinderarbeit' ist enger definiert als der Begriff 'erwerbstätige Kinder'. 'Kinderarbeit' schließt erstens alle Kinder
aus, die älter als 12 Jahre sind und nur einige Stunden pro Woche eine erlaubte leichte Arbeit verrichten. Zweitens sind Kinder ausgeschlossen, die älter als 15 Jahre sind und deren Arbeit nicht als 'gefährlich' eingestuft
wird. Grundlage für den Begriff der Kinderarbeit ist das ILO-Übereinkommen 138 (ILO – International Labour
Organization Internationale Arbeitsorganisation)
Von Kindern verrichtete 'gefährliche Arbeit' ist jede Tätigkeit oder Beschäftigung, die sich ihrer Natur nach
schädlich auf die Sicherheit, die körperliche oder seelische Gesundheit und die sittliche Entwicklung des Kindes
auswirkt oder auswirken kann. Gefahren können auch von einer übermäßigen Arbeitsbelastung ausgehen –
selbst dann, wenn eine Tätigkeit oder Beschäftigung als nicht gefährlich gilt.
Nach Angaben der ILO waren im Jahr 2008 weltweit 305,7 Millionen Kinder erwerbstätig. Von den 305,7
Millionen erwerbstätigen Kindern waren 215,3 Millionen von Kinderarbeit betroffen – 13,6 Prozent aller 5bis 17-Jährigen. 2004 lag die Zahl noch bei 222,3 Millionen (14,2 Prozent), im Jahr 2000 sogar bei 245,5
Millionen (16,0 Prozent).
Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung (Stand 1-2017) unter
http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/globalisierung/52687/kinderarbeit
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12. června je Světový den proti dětské práci.
„K „nejhorším formám dětské práce“ řadí Spojené národy (Úmluva ILO č. 182 z roku 1999): Otroctví nebo
otroctví podobná závislost, nucená práce včetně nasazení jako dětských vojáků, dětská prostituce a dětská
pornografie, kriminální činnosti jako zneužívání dětí jako drogových kurýrů a také další formy práce, které
mohou ohrozit bezpečí a zdraví dětí. Téměř všechny státy světa se zavázaly k tomu, že do roku 2025 zcela
odstraní jakoukoliv formu dětské práce, počínaje právě popsanými nejhoršími formami.“ (Zdroj: Unicef)

Am 12. Juni ist Welttag gegen Kinderarbeit.
„Zu den „schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ zählen die Vereinten Nationen (ILO-Konvention Nr. 182 von
1999): Sklaverei und sklavenähnliche Abhängigkeiten, Zwangsarbeit einschließlich des Einsatzes von Kindersoldaten, Kinderprostitution und Kinderpornographie, kriminelle Tätigkeiten wie den Missbrauch von Kindern als
Drogenkuriere sowie andere Formen der Arbeit, die die Sicherheit und Gesundheit der Kinder gefährden können. Fast alle Staaten der Welt haben sich dazu verpflichtet, jegliche Form der Kinderarbeit, angefangen mit
der gerade beschriebenen schlimmsten Form, bis zum Jahr 2025 vollständig abzuschaffen.“ (Quelle: Unicef)

Odpovědi na kvízové otázky ꟾ Antworten zu den Quizfragen
1.

C: Okolo 152 milionů dětí a mladistvých mezi pěti a 17 lety (2018) jsou podle odhadu UNICEF,
Mezinárodní organizace práce (ILO) a Světové banky dětští pracovníci – to znamená, že musí pracovat za
podmínek, které je zbavují jejich základních práv a šancí. Přičemž více než polovina provádí náročné,
těžké a zdraví škodlivé práce (např. v kamenolomech a dolech)
C: Rund 152 Millionen Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 17 Jahren (2018) sind nach Schätzung
von UNICEF, der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und der Weltbank Kinderarbeiter – das heißt,
sie müssen unter Bedingungen arbeiten, die sie ihrer elementaren Rechte und Chancen berauben. Wobei mehr als die Hälfte anspruchsvolle, schwere und gesundheitsschädliche Arbeiten ausführen (z.B. in
Steinbrüchen und Minen).

2.

B: Článek 32 Úmluvy o dětských právech říká, že děti nesmějí provádět žádnou práci, která škodí
jejich zdraví, zabraňuje jim ve školní docházce nebo je také vykořisťovatelského druhu. – Když děti
nemají čas si odpočinout nebo si hrát.
B: Der Artikel 32 der Kinderrechtskonvention besagt, dass Kinder keine Arbeit leisten dürfen, die ihrer Gesundheit schadet, sie davon abhält, eine Schule zu besuchen oder ausbeuterischer Art ist. –
Wenn Kinder keine Zeit mehr haben sich auszuruhen oder zu spielen.

3.

B: Jedním z největších rizik pro děti, které pracují zaměstnány v domácnostech, je sexuální
zneužívání jejich zaměstnavateli. Nikdo neví přesně, kolik z těch dětí, které pracují zaměstnané v
domácnostech, je sexuálně zneužíváno, ale tento způsob zneužívání je rozšířen na celém světě.
B: Eines der größten Risiken für Kinder, die als Hausangestellte arbeiten, ist der sexuelle Missbrauch
durch ihre Arbeitgeber. Keiner weiß genau, wie viele der Kinder, die als Hausangestellte arbeiten,
sexuell missbraucht werden, aber diese Art des Missbrauchs ist weit verbreitet.
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4.

C: Pracovní doba mnoha dětských pracovníků zaměstnaných v domácnostech obnáší až 18 hodin. Od
mnoha dětí, které pracují jako domácí zaměstnanci, se očekává, že budou svým zaměstnavatelům k
dispozici ve dne i v noci.
C: Die Arbeitszeit vieler im Haushalt angestellter Kinderarbeiter beträgt bis zu 18 Stunden. Von vielen Kindern, die als Hausangestellte arbeiten, wird erwartet, dass sie ihren Arbeitgebern Tag und
Nacht zur Verfügung stehen.

5.

A: Celosvětově jsou 2/3 těch dětí, které nenavštěvují žádnou školu, dívky. Existuje více důvodů,
proč dívky nechodí tak často do školy, resp. ne tak pravidelně nebo dlouho, jako chlapci. Ten hlavní
důvod je však, že dívky jsou často drženy doma, aby vařily nebo uklízely, aby ostatní členové rodiny
mohli chodit do školy nebo mohli chodit pracovat.
A: Weltweit sind 2/3 der Kinder, die keine Schule besuchen, Mädchen. Es gibt mehrere Gründe, warum Mädchen nicht so oft zur Schule gehen, bzw. nicht so regelmäßig oder lange, wie Jungen. Der
Hauptgrund ist jedoch, dass Mädchen oft zuhause behalten werden, um zu kochen oder zu putzen,
so dass andere Familienmitglieder die Schule besuchen oder arbeiten gehen können.

6.

B: Bojkoty a novinové články poutají pozornost na dětské pracovníky v továrnách nebo v pouličním
prodeji, ale děti, které jsou zaměstnané u soukromých osob, jsou často „neviditelné“.
B: Boykotte und Zeitungsartikel ziehen die Aufmerksamkeit auf Kinderarbeiter in Fabriken oder im
Straßenverkauf, aber Kinder, die bei Privatpersonen angestellt sind, sind oft „unsichtbar“.

7.

B: I když neexistují žádné přesné statistiky , odhaduje se, že v některých zemích až 30% pracovníků v
zemědělství jsou děti.
B: Auch wenn es keine genauen Zahlen gibt, wird geschätzt, dass in manchen Ländern beinahe 30%
der Landarbeiter Kinder sind.

8.

B: Úmluva o dětských právech neříká, že děti nesmějípomáhat na domácím statku. Práva dítěte
jsou porušena pak jen tehdy, pokud je tím ovlivněno jeho zdraví , když kvůli práci nemá už vůbec
žádný čas, aby mohlo chodit do školy nebo pokud je to některá z forem vykořisťování.
B: Die Kinderrechtskonvention besagt nicht, dass Kinder nicht auf dem heimischen Hof aushelfen
dürfen. Die Rechte des Kindes werden nur dann verletzt, wenn seine Gesundheit dadurch beeinträchtigt wird, wenn es durch die Arbeit keine Zeit mehr hat, zur Schule zu gehen oder wenn es eine
Form von Ausbeutung ist.

9.

C: Pracovní doba obnáší v zemědělství pro mnoho dětských pracovníků většinou 8 až 10 hodin.
C: Die Arbeitszeit beträgt in der Landwirtschaft für viele Kinderarbeiter meistens zwischen 8 und 10
Stunden.
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10. A: Vlastníci továren zaměstnávají raději dětsképracovníky, poněvadž jim mohou platit méně než
dospělým a také vědí, že se děti méně staví proti vykořisťování než dospělí.
A: Fabrikbesitzer stellen lieber Kinderarbeiter ein, weil sie ihnen weniger zahlen müssen als Erwachsenen und sie wissen, dass sich Kinder weniger gegen Ausbeutung auflehnen als Erwachsene.
11. C Průměrný pracovní den dětského pracovníka v jedné továrně obnáší v průměru 12 hodin. Mzdy
jsoutak nízké, že děti musí pracovatpo mnoho hodin denně aby dostaly dostatečné množství
peněz. Tak většina dětí nemá vůbec žádný čas, aby mohly chodit do školy.
C Der durchschnittliche Arbeitstag eines Kinderarbeiters in einer Fabrik beträgt durchschnittlich 12
Stunden. Die Löhne sind so niedrig, dass die Kinder so viele Stunden pro Tag arbeiten müssen um
genug Geld zu bekommen. Dadurch haben die meisten Kinder keine Zeit mehr um in die Schule zu
gehen.
12. A: „Dluhové otroctví“ je jednou z forem otroctví. Děti jsou nuceny pracovat tak dlouho, až jsou
dluhy rodičů splaceny. Poněvadž však rodiče často neumějí psát ani číst, jsou opětovněúplatnými
vlastníky továren podváděni. Tito mohou např. požadovat tak vysoké úroky, že práce dětí po dlouhé
roky nebere žádného konce.
A: „Schuldknechtschaft“ ist eine Form der Sklaverei. Die Kinder sind gezwungen zu arbeiten bis die
Schulden der Eltern abbezahlt sind. Da die Eltern aber oft weder Lesen noch Schreiben können,
werden sie immer wieder von korrupten Fabrikbesitzern hinters Licht geführt. Diese können z.B. so
hohe Zinsen verlangen, dass der Arbeit der Kinder auf Jahre hinweg kein Ende gesetzt ist.
13. B: Z na celém světě přibližně 152 milionů dětských pracovníků ve věku do 14 let pracuje 60 milionů,
tedy 40%, na ulici, např. jako čističi bot nebo prodavači sladkostí.
B: Von den weltweit etwa 152 Millionen Kinderarbeitern unter 14 Jahren arbeiten 60 Millionen, also
40%, auf der Straße, z.B. als Schuhputzer oder Süßigkeitenverkäufer.
14. A: V rychle rostoucích velkoměstech je naprosto běžné, že děti prohledávají haldy odpadků, aby
našly konzervy, láhve nebo textilní výrobky, které mohou být recyklovány. Tato práce je velmi
nebezpečná, protože se děti mohou lehce pořezat o kov nebo si přivodit kožní onemocnění
zamořenými materiály.
A: In den schnell wachsenden großen Städten ist es gang und gäbe, dass Kinder die Müllberge
durchsuchen, um Dosen, Flaschen oder Textilien zu finden, die wiederverwertet werden können.
Diese Arbeit ist sehr gefährlich, da sich die Kinder leicht an Metall schneiden können oder sich
durch verseuchte Materialien Hauterkrankungen zuziehen.
15. C: Děti na ulici jsou často lehkou obětí sexuálního zneužívání a sexuálních zločinů. Vzhledem k
prostituci jsou vystaveny smrtelné infekci virem AIDS (HIV/AIDS infekce).
C: Straßenkinder sind ein leichtes Opfer für sexuellen Missbrauch und Sexualverbrecher. Durch
Prostitution sind sie dem tödlichen AIDS-Virus ausgesetzt (HIV/AIDS Infektionen).
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Proč stoupá počet dětských pracovníků mezi uprchlíky?
Dnes je na celém světě okolo 60 milionů lidí na útěku před válkou, násilím a bídou. Podle odhadů je polovina
uprchlíků a vyhnanců děti a mládež.
Čím déle útěk trvá, tím je větší pravděpodobnost, že budou muset pracovat. Většinou rodiny ztratily svůj
majetek, musely vše zanechat. Když jsou jejich úspory spotřebovány, musí hledat cesty, jak přežít. Tak žije dnes
například čím dál více syrských uprchlických rodin v chudobě, ačkoliv byly dříve zámožné. Mnoho syrských
uprchlických dětí v uprchlických táborech a obcích, které jim poskytly útočiště v Jordánsku, Libanonu a Turecku
pracuje, aby mohly zajistit své rodiny nejnutnějšími potřebami.
Podle jednoho průzkumu pracuje polovina dotázaných uprchlických dětí nejméně sedm hodin denně. Třetina
pracuje sedm dní v týdnu. Mnoho z nich je teprve ve věku pěti nebo šesti let. Tyto děti jsou ohroženy
nebezpečím, že ztratí vzdělávací kontinuitu a vzhledem k jejich špatnému vzdělání upadnou do koloběhu
chudoby.
UNICEF proto organizuje vzdělávací programy pro děti ve válce a na útěku v Sýrii a jejích sousedních zemích.
Zdroj: UNICEF – The United Nations Children's Fund
(Dětský fond Organizace spojených národů)
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/2015/kinderarbeit/78828 (Stand 1-2017)

Warum steigt die Zahl der Kinderarbeiter unter Flüchtlingen?
Heute sind weltweit rund 60 Millionen Menschen auf der Flucht vor Krieg, Gewalt und Elend. Schätzungsweise
die Hälfte der Flüchtlinge und Vertriebenen sind Kinder und Jugendliche.
Je länger die die Flucht dauert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie arbeiten müssen. Meist haben
die Familien ihren Besitz verloren, mussten alles zurücklassen. Wenn ihr Angespartes verbraucht ist, müssen sie
nach Wegen suchen, um zu überleben. So leben heute zum Beispiel mehr und mehr syrische Flüchtlingsfamilien in Armut, auch wenn sie früher einmal wohlhabend waren. Viele syrische Flüchtlingskinder in den Flüchtlingscamps und Gastgemeinden in Jordanien, Libanon und in der Türkei arbeiten, damit ihre Familie sich mit
dem Nötigsten versorgen kann.
Nach einer Umfrage arbeitet die Hälfte der befragten Flüchtlingskinder demnach mindestens sieben Stunden
täglich. Ein Drittel arbeitet sieben Tage die Woche. Viele sind erst fünf oder sechs Jahrealt. Diese Kinder laufen
Gefahr, den Anschluss zu verlieren, und aufgrund ihrer schlechten Ausbildung in einen Kreislauf der Armut zu
geraten.
UNICEF organisiert deshalb Bildungsprogramme für Kinder im Krieg und auf der Flucht in Syrien und seinen
Nachbarländern.
Quelle: UNICEF – The United Nations Children's Fund
(Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen)
https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/2015/kinderarbeit/78828 (Stand 1-2017)
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