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Notícies

El treball infantil
Què s'entén per treball infantil?

El treball infantil és l'ús de nens per realitzar treball
a  canvi  de remuneració econòmica o en espècies.
Normalment  aquests  ingressos són gestionats  pels
seus pares o tutors. 

Actualment,  en  el  món  desenvolupat,  el  treball
infantil  està  prohibit  per  llei  a  molts  països,  a
l'empara  de  tractats  internacionals,  especialment
promoguts  per  la  UNICEF.  El  Dia  Internacional
contra l'esclavitud infantil se celebra el 16 d'abril.

Quan es parla d'explotació infantil?

La trobarem en els casos següents:

-Tots  els  nens  i  nenes  menors  de  18  anys  que
realitzen qualsevol activitat econòmica de producció
que afecti el seu desenvolupament personal o se li
negui els seus drets.

-Nens i nenes entre els 12 i els 14 anys que realitzen
qualsevol treball que impliqui un risc i sigui perillós.

-Tots aquells menors d'edat que són víctimes de les
pitjors formes d'explotació infantil com les següents:

• Que pateixen qualsevol forma d'esclavitud.
• Reclutats  per la força,  obligats  o induïts  a

realitzar activitats il·legals o que amenacen
la seva pròpia integritat.

L'explotació  infantil  es  continua  exercint  avui  per
l'existència  de nombroses plantes de producció en
regions pobres d'Àsia i Sud-Amèrica.

Per exemple Nike, Monsanto, Cargill i Archer Daniels
Midland  posseeixen  quantioses  fàbriques  a
Indonèsia, on es produeixen 55 milions de sabates
anualment.
La majoria de productes s'exporten a EUA.

Un altre  cas és el  món de la moda, on empreses
com  Tommy  Hilfiger,  Timberland,  H&M,  Marks  &
Spencer, Diesel, C & A, El Corte Inglés, Inditex  i
Cortefiel  entre  d'altres  tenen  les  fàbriques
concentrades  a  l'Índia  on  fomenten  l'explotació
laboral infantil i adolescent.

Un altre exemple esfereïdor és el de McDonalds a la
Xina, on s'ha tingut coneixement de l'ús de menors
de  14  anys  immigrants,  treballant  i  dormint  en
espais sense matalassos.

S'estima que hi ha arreu del món uns 246 milions
de nens  i  nenes  explotats,  i  no  sols  als  països
menys desenvolupats. 

D'aquests uns 1,2 milions haurien estat víctimes
del tràfic de menors, uns 5,7 milions haurien estat
forçats  a  treballar  en  condicions  de  servitud  o
d'altres  formes  d’esclavitud,  uns  1,8  milions
obligats  a  exercir la prostitució o a treballar  en
pornografia , uns 0,3 milions obligats a participar
en  conflictes  armats  o  altres  activitats  il·lícites
(0,6 milions). 

No obstant, la immensa majoria d’els nens i nenes
que  treballen  -el  70% o  més-  es  dedicarien  a
l’agricultura. 


