
 
 
 
 
 

 

168 millió gyermekmunkás dolgozik ma a világon 

 

168 millió gyermek, a világ 18 éven aluli lakosságának 11%-a dolgozik ma 

gyermekmunkásként, nem ritkán napi nyolc óránál is többet - áll a Nemzetközi Munkaügyi 

Szervezet (ILO) tegnap megjelent jelentésében. 73 millóan közülük még a 11. évüket sem 

töltötték be. A gyermekmunkások közel fele ráadásul az egészségükre és fejlődésükre 

különösen veszélyes körülmények között dolgozik, jellemzően a legszegényebb országokban.  

A magyar HAND Szövetség, a CEEweb a Biológiai Sokféleségért Egyesület és a Védegylet erre 

hívja fel a figyelmet ma június 12-én a gyermekmunka elleni világnapon. 

 

 

Bányák, építkezések, dohány- és teaültetvények, ruhagyárak – csak néhány a gyermekmunka 

gyakori helyszínei közül. Az itt dolgozó gyermekek legtöbbje rendkívül rossz 

munkakörülmények között, védelem nélkül, gyakran a túlélésért küzdve dolgozik, 

bántalmazásnak, szexuális erőszaknak és kizsákmányolásnak kitéve.  

 

A jelenség a fejlődő országokat érinti leginkább. Az ILO adatai szerint a gyermekmunka 

veszélyének legnagyobb arányban Szubszaharai Afrika gyermekei vannak kitéve: közülük 

minden ötödik 5-17 éves gyermek végez az életkorának nem megfelelő munkát, nem 

megfelelő körülmények között. Nem sokkal jobb a helyzet Ázsiában vagy Latin-Amerikában 

sem: az itteni gyermekek közül körülbelül minden tizedik minősül gyermekmunkásnak.  

 

A nemzetközi közösség 2002-ben nyilvánította június 12-ét a gyermekmunka elleni 

világnappá, hogy felhívja a figyelmet nem csupán magára a jelenségre, hanem arra is, hogy 

tehetünk ellene. Az átfogó és célzott fejlesztési programoknak köszönhetően az elmúlt négy év 

alatt ugyanis globálisan 47 millióval csökkent a gyermekmunkások száma; legnagyobb 

arányban ráadásul az olyan, különösen veszélyesnek tartott munkák esetében, mint amilyen a 

bányászat is, ami jelenleg is mintegy egy millió 18 év alatti gyermeket foglalkoztat. 

 

A nemzetközi közösség az elmúlt 15 évben a Millenniumi Fejlesztési Célok keretében 

összehangolt fejlesztéspolitikai programokkal küzdött a mélyszegénység megszüntetéséért és a 

társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséért. A gyermekmunka elleni hatékony küzdelem 

ugyanis csak komplex, más társadalmi és gazdasági kérdések együttes kezelésével lehet 

sikeres. 

 

A HAND Szövetség egyik fő célja megalapítása óta az, hogy felhívja a közvélemény és a 

döntéshozók figyelmét és sürgesse a megoldások keresését a globális problémákra és 

kihívásokra, melyek legnagyobb áldozatai a legsérülékenyebb társadalmi csoportok - köztük a 

gyermekek. 

 

A CEEweb a Biológiai Sokféleségért egyesület és a Védegylet az európai „Stop Mad Mining” 

kampány hazai partnereként lép fel a gyerekmunka ellen az erőforrások fenntartható 

kitermelése kapcsán. A Green-Go Nemzetközi Rövidfilmverseny a kampány részeként 
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lehetőséget nyújt arra, hogy az emberek szembesüljenek a bányászat okozta társadalmi és 

környezeti problémákkal. A versenyben rövidfilmek és videóüzenetek nevezését várják a világ 

minden részéről szeptember 15-ig, a természetvédelem és túlfogyasztás mellett az egyik 

kategória a bányászat környezeti és társadalmi hatásairól szól. 

 

További információ: 
Bördős Éva, HAND Szövetség, 06-30-7424-433, eva.bordos@hand.org.hu 
Hajdu Klára, CEEweb, 06-20-3889-437, hajdu@ceeweb.org  
 

A HAND Szövetség honlapja: http://hand.org.hu/ 

A Green-Go Nemzetközi Rövidfilmverseny honlapja: www.greengofest.eu  

 

 

 

  

 

A Stop Mad Mining kampány az Európai Unió támogatásával valósul meg. A 

sajtóanyag tartalma a szerzők egyedüli felelőssége és nem tükrözi az Európai Unió 

álláspontját.  
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