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Έντονες αντιδράσεις, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει προκαλέσει η απόφαση της βολιβιανής κυβέρνησης 
να νομιμοποιήσει την εργασία σε 12χρονα παιδιά.

Όπως αναφέρει και το Euronews, η κυβέρνηση του Έβο Μοράλες υποστηρίζει πως η συγκεκριμένη απόφαση 
ήταν αναπόφευκτη, καθώς το μέσο οικογενειακό εισόδημα στη χώρα στηρίζεται άμεσα στην εργασία των 
παιδιών. Ακόμα και αν αυτά είναι μικρά.

Όπως υποστηρίζει ο Βολιβιανός πρωθυπουργός, ήταν αναγκαίο να θεσπιστεί ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο στην 
παιδική εργασία. Μέχρι πρότινος η παιδική εργασία ήταν νόμιμη από τα 14 χρόνια και μετά, αλλά οι οικονομικές 
συνθήκες αναγκάζουν τους νομοθέτες να κατεβάσουν κι άλλο το όριο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι και ο ίδιος ο Έβο Μοράλες, ο οποίος έχει δουλέψει από πολύ μικρή ηλικία, στο 
πρόσφατο παρελθόν είχε εναντιωθεί στο ενδεχόμενο να ψηφιστεί νομοσχέδιο που θα απαγόρευε την παιδική 
εργασία.

Πηγή: iefimerida.gr,  9.1.2014  
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H.Π.Α: Νέα «εργασιακά ήθη» στην παιδική εργασία (αποσπάσματα)

Κατά τη διάρκεια του 2011 οι νομοθέτες των Πολιτειών προώθησαν νομοθεσίες απορρύθμισης των 
εργασιακών σχέσεων των νέων. Οι Ρεπουμπλικάνοι στο Μέιν προσπάθησαν να χαλαρώσουν τα μέτρα 
προστασίας για τους νέους με ένα νομοθέτημα με τον κατ’ ευφημισμό τίτλο «Ενίσχυση της πρόσβασης στο 
χώρο εργασίας για τους ανηλίκους». Το αρχικό νομοσχέδιο, το οποίο εισήχθη από τον Βουλευτή της Βουλής 
των Αντιπροσώπων David Burns, αφαιρούσε κάποια όρια στις ώρες εργασίας για τους εφήβους και επέκτεινε 
τον αριθμό των ημερών τις όποιες ένας νέος κάτω των 20 θα μπορούσε να δουλεύει για 5, 25δολάρια/ώρα, 
σε περίπου ένα εξάμηνο, χρυσή ευκαιρία για τους εργοδότες οι οποίοι πληρώνουν τους ενήλικες με μισθό 
τουλάχιστον 7, 50 δολάρια/ώρα. Το περασμένο καλοκαίρι πέρασε ένα πιο περιορισμένο νομοσχέδιο, το οποίο 
χαλάρωσε μόνο τους περιορισμούς στις ώρες εργασίας.

Εν τω μεταξύ, οι νομοθέτες του Ουισκόνσιν μετά από μάχη με τα σωματεία, κατήργησαν τους περιορισμούς που 
έθεταν οι κανονισμοί εργασίας στις ώρες τις οποίες παιδιά 16-17 ετών θα μπορούσαν να δουλέψουν κατά τη 
διάρκεια της εβδομάδας και των σχολικών διακοπών.

Στο Μισούρι, ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Jane Cunningham πρότεινε την άρση των περιορισμών 
στην πρόσληψη παιδιών ηλικίας κάτω των 14, όπως επίσης και για τη διάρκεια και τις ώρες της ημέρας στις 
όποιες οι έφηβοι μπορούν να δουλέψουν. Διαλαλώντας την πολιτική του ως «κοινή λογική», o Cunningham 
υποστήριξε τον περασμένο Φεβρουάριο, «Εμείς δεν κάνουμε καμία χάρη στους μαθητές, λέγοντάς τους, ‘Δεν 
μπορείτε να εργαστείτε’».

Αν και οι αλλαγές αυτές δεν παρακάμπτουν τους περιορισμούς που θέτουν οι ομοσπονδιακοί κανονισμοί 
εργασίας, οι οποίοι καθορίζουν συνήθως τα 14 ως ελάχιστη ηλικία απασχόλησης –με εξαιρέσεις για τις 
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αγροτικές εργασίες και κάποια άλλα είδη εργασίας– εν τούτοις, αυτά τα σε πολιτειακό επίπεδο πισωγυρίσματα, 
υπονομεύουν κρίσιμους κανόνες προστασίας των εργαζομένων. 

Πολλά παιδιά που «κυνηγούν την ευτυχία» μέσω της εργασίας έχουν θλιβερές επιλογές. Οι πιο κοινές 
απασχολήσεις για τους νέους –όπως είναι οι οικοδομές, η εστίαση, τα εστιατόρια και η γεωργία– κρύβουν 
συχνά μείζονες κινδύνους. Σύμφωνα με μια ομοσπονδιακή ανάλυση των στοιχείων, σε σύγκριση με τους 
εργαζόμενους 25 ετών και άνω, οι εργαζόμενοι ηλικίας 15 έως 17 παρουσιάζουν πολύ υψηλότερα ποσοστά 
εργατικών ατυχημάτων.

Οι γεωργικές εργασίες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες, αφήνοντας περίπου 3.400 παιδιά και έφηβους σοβαρά 
τραυματισμένους το 2009. Μακριά από το ιδανικό βουκολικό σκηνικό της αγροτικής οικογένειας, μεγάλο 
μέρος της δουλειάς του τομέα αυτού σήμερα αφορά φτωχές οικογένειες λατίνων μεταναστών. Τα αγροκτήματα 
μπορούν να προσλάβουν σήμερα παιδιά ηλικίας από 12 χρονών, με γονική συναίνεση. Σύμφωνα με την 
έκθεση του Human Rights Watch για το 2010, οι απειλές που αντιμετωπίζουν τα παιδιά - εργαζόμενοι 
περιλαμβάνουν τα φυτοφάρμακα, θερμική καταπόνηση, ατυχήματα, εργοδοτικές αυθαιρεσίες και μεγάλα 
ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου.

Οι προσπάθειες κατάργησης των νόμων κατά της παιδικής εργασίας συμπίπτουν με μια μικρή ώθηση προς την 
άλλη κατεύθυνση από την κυβέρνηση Ομπάμα. Μετά από χρόνια πιέσεων από υποστηρικτές, το Υπουργείο 
Εργασίας έχει προτείνει νέους κανόνες για το εργατικό δυναμικό στις γεωργικές εργασίες που θα αποκλείει 
τα παιδιά κάτω των 16 ετών από το χειρισμό ορισμένων επικίνδυνων μηχανημάτων και από το να επιδίδονται 
σε «εργασίες με ζώα και φυτοφάρμακα, εργασίες υλοτόμησης, λάκκους κοπριάς και κάδους αποθήκευσης». 
Ακτιβιστές εξήραν την πρωτοβουλία, αλλά είπαν ότι αυτό είναι μόνο ένα μικρό βήμα προς την αντιμετώπιση 
της εκμετάλλευσης των παιδιών στον τομέα της γεωργίας.

Σύντομο URL: http://wp.me/pyR3u-9Qc 
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Συνέπειες από παιδική εργασία (αποσπάσματα)

Μερικές δεκαετίες πριν δεν υπήρχε η επιλογή για το αν θα δουλέψεις ή θα σπουδάσεις, καθώς η οικογένεια 
χρειαζότανε χρήματα γι’ αυτό τα μικρά παιδιά βοηθούσαν τους γονείς του στις αγροτικές κυρίως εργασίες και 
έτσι πήγαιναν μόνο για λίγα χρόνια σχολείο ή πολλές φορές και καθόλου. Στον δυτικό κόσμο του 21ου αιώνα 
μας φαίνεται λογικό ότι κάθε παιδί πηγαίνει υποχρεωτικά σχολείο και μόλις τελειώσει την υποχρεωτική φοίτηση 
έχει το δικαίωμα να συνεχίσει τις σπουδές του ή να βγει στην αγορά εργασίας. Η οικονομική κρίση όμως 
χτυπάει κόκκινο καμπανάκι και σε χώρες της Ε.Ε. μαζί και στην Ελλάδα. Ο αριθμός των παιδιών που εργάζονται 
και ζητιανεύουν μεγαλώνει συνεχώς επειδή οι γονείς τους χάνουν τη δουλειά τους ενώ πολλές φορές 
καταλήγουν να μένουν και στον δρόμο. 

Η παιδική ηλικία δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις συνώνυμη με την ανεμελιά, το παιχνίδι και τα ξένοιαστα 
μαθητικά χρόνια, καθώς, εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο χάνουν νωρίς το παιδικό τους χαμόγελο 
και αναγκάζονται από την τρυφερή τους ηλικία να ενταχθούν στον σκληρό κόσμο της εργασίας.

Αντίθετα από ό, τι θα νόμιζαν πολλοί, το φαινόμενο των εργαζόμενων παιδιών και των παιδιών που δεν πάνε 
στο σχολείο δεν είναι άγνωστο και στη χώρα μας. Το μέλλον γι’ αυτά τα παιδιά διαγράφεται ζοφερό, καθώς 
δεν τους δίνεται καν η δυνατότητα να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να διευρύνουν τις γνώσεις και τις 
δεξιότητές τους αλλά και την κοινωνική τους θέση μέσα από το σχολείο. Βασικά δικαιώματα του παιδιού όπως 
το δικαίωμα στη μόρφωση και το δικαίωμα στο παιχνίδι είναι άγνωστα γι’ αυτά τα παιδιά. 
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Υπάρχουν εργασίες οι οποίες από τη φύση τους είναι επιβλαβείς για την υγεία των ανηλίκων λόγω των 
επικίνδυνων συνθηκών είτε εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, δονήσεων, θορύβων είτε εξαιτίας ορισμένων 
επικίνδυνων φυτοφαρμάκων, χημικών ουσιών, λιπασμάτων και μικροβίων από τα απορρίμματα με τα οποία 
αυτά τα παιδιά είναι αναγκασμένα να έρχονται σε επαφή.

Εξίσου σημαντικές απώλειες στη ζωή των εργαζόμενων ανηλίκων φέρουν τα διάφορα μηχανήματα, 
εξοπλισμοί και εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούν στη χειρωνακτική εργασία τα παιδιά και συχνά τραυματίζονται 
ανεπανόρθωτα, με αποτέλεσμα πολλές φορές να φτάνουν και στον ακρωτηριασμό. Στη χειρωνακτική εργασία 
επίσης κατατάσσεται η μεταφορά βαρέων φορτίων, η οποία μπορεί να αποβεί μοιραία καθώς μέχρι την ηλικία 
των 15 ετών απαγορεύεται κάθε είδους ανύψωση.

Επιβλαβείς για την υγεία είναι και οι εργασίες, οι οποίες πραγματοποιούνται σε επικίνδυνα ύψη ή κάτω από την 
επιφάνεια του εδάφους ή του νερού.

http://paidikh-ergasia.weebly.com/sigmaupsilonnuepsilonpiepsiloniotaepsilonsigma.html Ημερομηνία πρόσβασης 20.3.2014
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