DRAFT RESOLUTION CHILD LABOUR

ONTWERP RESOLUTIE KINDERARBEID

Class 2G of the “Stedelijk Gymnasium
Nijmegen”, meeting at the premises of
Education International and the International
Trade Union Confederation in Brussels on 19
May 2011;

Klas 2G van het “Stedelijk Gymnasium
Nijmegen”, bijeen op 19 mei 2011 in Brussel in
het gebouw van Education International en het
Internationaal Verbond van Vakverenigingen;

Notes:
1.

2.
3.

that worldwide 215 million children are in
child labour and that 115 million of these
children are involved in hazardous work
which may harm their health and safety;
that most of these working children have no
access to education and therefore little
hope of a decent future;
that poverty is the main cause of child
labour, and the best antidote is free
education for everybody.

Merkt op:
1.

2.

3.

dat wereldwijd 215 miljoen kinderen
kinderarbeid verrichten en dat 115 miljoen
van deze kinderen gevaarlijk werk doen dat
een bedreiging vormt voor hun gezondheid
en veiligheid.
dat de meeste van deze werkende kinderen
geen toegang hebben tot onderwijs en
daardoor weinig hoop op een goede
toekomst;
dat armoede de belangrijkste oorzaak is van
kinderarbeid, en dat de beste oplossing
voor dit probleem gratis onderwijs is voor
iedereen.

Expresses the view:

Is van mening:

4.

4.

5.
6.

that childhood is a period of life which
should be for learning and playing together,
not to work;
that the best way to protect children
against child labour is to ensure that there
are good schools with qualified teachers;
that parents need decent work and social
protection to enable their children, boys
and girls, to go to school and not to work.

Requests that the European Union:
7.

8.

step up its action to achieve the Millennium
Development Goal: Education For All, and
to help poor countries to improve their
public school systems;
to call on employers, especially in
agriculture, to work with governments,
trade unions and teachers to abolish child
labour, so that for every child the right to
quality education and to a childhood free
from labour in fields, factories, mines,
streets, and elsewhere, can be realized.

5.

6.

dat de kindertijd een levensfase moet zijn
voor leren en spelen, niet voor werken;
dat de beste manier om kinderen tegen
kinderarbeid te beschermen is er voor te
zorgen dat er goede scholen zijn met
bevoegde leerkrachten;
dat ouders behoorlijk werk hebben en
sociale bescherming genieten zodat zij hun
kinderen, jongens en meisjes, naar school
kunnen sturen in plaats van naar het werk.

Verzoekt de Europese Unie:
7.

8.

actie te ondernemen om het Millennium
Ontwikkelingsdoel: Onderwijs Voor
Iedereen te verwezenlijken en arme landen
te helpen hun openbare schoolsystemen te
verbeteren;
werkgevers, met name in de landbouw, op
te roepen om samen met regeringen,
vakbonden en leraren een halt toe te
roepen aan kinderarbeid, zodat voor elk
kind het recht op goed onderwijs en op een
jeugd vrij van werk op het veld, in de
fabriek, in de mijn, op straat en elders, kan
worden gerealiseerd.

