Crianças em trabalho perigoso


As mais recentes estatísticas globais
da OIT estimam que 115 milhões de
crianças estão envolvidas em trabalho
perigoso.



São trabalhos que pela sua natureza
ou pelas condições em que são
executados, podem prejudicar a
saúde, segurança ou moralidade
das crianças.

Mensagens-chave no Dia
Mundial


Nova urgência para identificar e lutar
contra o trabalho infantil perigoso.



O trabalho perigoso é parte do
problema maior que é o trabalho
infantil. É preciso intensificar esforços
globais, nacionais e locais contra
todas as formas de trabalho infantil,
através da educação, proteção social
e estratégias para promover o
trabalho digno e produtivo para jovens
e adultos.

Mensagens-chave no Dia
Mundial


É necessário agir para construir uma
atuação tripartida forte no tema do
trabalho infantil perigoso, com base
nas normas internacionais e na
experiência das organizações de
trabalhadores e de empregadores em
matéria de segurança e saúde.

Como se define o trabalho
infantil perigoso?




As principais normas internacionais sobre
trabalho infantil são as Convenções da OIT
(Nº 138), sobre à Idade Mínima e (Nº 182),
sobre as Piores Formas de Trabalho
Infantil, e suas respectivas
Recomendações (Nº 146) e (Nº 190).
Essas importantes normas internacionais
estabelecem que, a determinação sobre
quais formas de trabalho infantil serão
consideradas perigosas, é da
responsabilidade de cada país. Cada
estado-membro deve identificar e eliminar o
trabalho infantil perigoso.

Como se define o trabalho
infantil perigoso?


É da responsabilidade das autoridades
competentes, em consulta com as
organizações de empregadores e de
trabalhadores, a determinação do que
são trabalhos perigosos no contexto
nacional. Muitos países já
estabeleceram listas de trabalhos
perigosos para crianças, mas muitos
precisam atualizar suas listas, enquanto
alguns ainda nem as criaram.

Que tipo de trabalho e qual o
seu impacto nas crianças?
A Recomendação (N.º 190) da OIT estabelece
orientações sobre fatores a considerar para definir
trabalhos perigosos. Estes incluem os trabalhos:
Que

exponham a criança a maus tratos físicos,
psicológicos ou sexuais;
Efetuados no subsolo, debaixo de água, em alturas
perigosas ou em espaços confinados;
Com máquinas, material ou ferramentas perigosas, ou que
envolvam a manipulação ou o transporte de cargas
pesadas;
Em ambiente insalubre que pode, por exemplo, expor a
criança a substâncias, agentes ou processos perigosos, ou
a condições de temperatura, ruído ou vibrações prejudiciais
à sua saúde;
Efetuados em condições particularmente difíceis, por
exemplo durante muitas horas ou de noite, ou para
execução dos quais a criança fica injustificadamente retida
nas instalações do empregador.

O que dizem as estatísticas?


115 milhões de crianças envolvidas em
trabalhos perigosos







64% meninos e 36% meninas
59% na agricultura
30% nos serviços
11% na indústria

Houve um aumento no número de
jovens do sexo masculino (15-17 anos)
envolvidos em trabalho perigoso.

Exemplos de trabalho infantil
perigoso


Na agricultura, as crianças podem estar
expostas a pesticidas ou fertilizantes
tóxicos, a lâminas e ferramentas
perigosas, a carregar cargas pesadas e a
ser atacadas por animais ou insectos.



Nas minas, as crianças podem ter de usar
químicos tóxicos, enfrentar riscos de
desabamento e por vezes trabalhar com
material explosivo.



Na construção, as crianças podem ter de
carregar cargas pesadas, trabalhar em
alturas e sofrer ferimentos de máquinas
perigosas.

Exemplos de trabalho infantil
perigoso


Na indústria transformadora, as crianças
podem ter de usar produtos tóxicos, realizar
tarefas repetitivas em posições dolorosas e
sofrer ferimentos de ferramentas
pontiagudas.



No trabalho doméstico, as crianças
podem sofrer maus tratos, ter de trabalhar
longas horas e viver isoladas da família ou
dos seus pares.



Nas lixeiras ou na coleta de lixo, as
crianças correm risco de infeção devido a
químicos e lixos tóxicos.

Como enfrentar o problema?










Os governos têm a responsabilidade de assegurar que
crianças abaixo da idade mínima estejam cobertas pelo
sistema educacional, e que crianças em idade legal
para trabalhar possam fazê-lo em condições de trabalho
seguras.
Melhorar os sistemas de recolha de dados de crianças
em trabalho infantil e de acidentes e doenças
profissionais, incluindo a análise do sexo e da idade das
crianças envolvidas.
Realizar campanhas de sensibilização para que adultos
e crianças reconheçam os perigos.
Desenvolver políticas e atualizar a legislação para
proteger as crianças.
Promover o cumprimento efetivo das leis, através de
serviços integrados de inspeção do trabalho em
coordenação com outros atores.
Trabalhar com representantes de organizações de
trabalhadores e de empregadores para garantir que o
trabalho seja seguro para todos.

Esforços conjuntos contra o
trabalho infantil


Os Governos devem tomar a
iniciativa



As organizações de trabalhadores e
de empregadores podem ser fortes
aliados



A sociedade civil tem um papel
importante a desempenhar

Junte-se a nós no dia
12 de Junho de 2011!


O apoio ao Dia Mundial tem vindo a
aumentar a cada ano que passa



Junte-se a sua voz ao movimento
mundial contra o trabalho infantil

Para mais informação visite:
www.ilo.org/ChildLabourWorldDay

