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Câteva exemple:







copii care cerşesc la colţ de stradă, în
intersecţii, printre maşini, la biserică
copii care şterg parbrizele maşinilor în
intersecţii
copii care merg prin oraş să adune fier
vechi
copii care caută prin gunoaie după ceva de
mâncare
copii care merg la groapa de gunoi a
oraşului pentru a aduna rămăşiţe de
mobilă, veselă, haine...
copii care nu pot merge la şcoală sau să-şi
facă temele deoarece au grijă de fraţii mai
mici, fac treburi pe care ar trebui să le facă
un adult: mâncare, spală haine, sapă,
sparg lemne...

Pentru a putea determina dacă un copil
este sau nu exploatat prin muncă trebuie să luăm
în calcul vârsta acestuia, tipul şi orele de muncă
depuse şi condiţiile în care aceasta se
desfăşoară.
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Delimitare şi definire

Exploatarea copiilor prin muncă

Nu toată munca depusă de copii ar trebui
clasificată drept exploatare prin muncă. Participarea
copiilor şi adolescenţilor la munci care nu le
afectează sănătatea şi dezvoltarea personală sau nu
mijlocesc şcolarizarea acestora, este în general
privită ca fiind ceva pozitiv şi benefic. Acestea
include activităţi precum: ajutarea părinţilor la
treburile caznice, sprijinirea lor în afecerea familiei
sau a câştiga bani de buzunar în afara orelor de
şcoală şi în timpul vacanţelor şcolare. Aceste tipuri
de activităţi contribuie la dezvoltarea copiilor şi la
bunăstarea familiilor lor; le dezvoltă abilităţi şi
experienţă, şi îi ajută să se pregătească pentru a fi
membri productivi ai societăţii în timpul vieţii lor de
adult.
Termenul ”exploatare prin muncă” defineşte
acele munci care afectează potenţialul şi demnitatea
copiilor, sunt dăunătoarea dezvoltării fizice şi
mentale a acestoara şi îi privează de copilărie.
Se referă la activităţi care:
- sunt fizic, mental, social şi moral
periculoase sau dăunătoare copiilor
- mijlocesc şcolarizarea acestora prin
privarea lor de oportunităşi de a
participa la cursurile şcolare;
- îi determină să facă faţă atât şcolii
cât şi muncilor istovitoare sau să
abandoneze şcoala. ***

Exploatarea prin muncă a copiilor reprezintă
un factor determinant pentru participarea redusă a
copiilor la sistemul de educaţie - pe lângă alţi factori cu
care se corelează, dar şi o consecinţă a acesteia. Astfel,
implicarea copiilor în forme grave de muncă determină
abandonul şcolar sau rezultate şcolare slabe şi absenteism
ridicat, iar, pe de altă parte, neparticiparea şcolară creează
premisele pentru implicarea copiilor în muncă.*
În Romania, peste 350.000 de copii cu vârste
între 0 şi 14 ani sunt afectaţi de saracie. 72 milioane de
copii din întreaga lume nu merg la şcoală.
Statisticile arată că în ţara noastră, 70.000 de copii
sunt nevoiti să muncească în loc să înveţe şi doar un sfert
dintre copiii din mediul rural ajung să urmeze liceul. Fără a
beneficia de educaţie, aceşti copii sunt privaţi de şansa de aşi construi un viitor. Normalitatea lor este sărăcia, munca de
la vârste fragede şi imposibilitatea de a visa că, într-o zi, vor
cunoaşte lumea. **
Din 2008 Salvaţi Copiii, Filiala Timiş prin Centrul
Educaţional pentru Copiii Exploataţi prin Muncă şi cu
sprijinul Alcatel-Lucent Foundation implementează la nivel
local programul naţional derulat de Salvaţi Copiii România,
Acces la educaşie pentru Copiii Exploataţi prin Muncă.
Acesta urmăreşte acordarea de sprijin direct copiilor
exploataţi prin muncă sau în risc de exploatare şi familiilor
acestora, dezvoltarea capacităţii instituţiilor partenere de a
derula programe destinate prevenirii şi combaterii
exploatării prin muncă a copiilor şi sensibilizarea
specialiştilor şi a opiniei publice cu privire la cauzele şi
consecinţele fenomenului.

* Raport anulal 2008 Organizaţia Salvaţi Copiii
** www.salvaticopiii.ro
*** http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm
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