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Ngày thế giới phòng chống lao động trẻ em 2017 tập 
trung nhấn mạnh ảnh hưởng của xung đột và thiên tai 
đối với tình trạng lao động trẻ em. Các cuộc xung đột 
và thiên tai gây ra những hậu quả tàn khốc như cướp đi 
sinh mạng của nhiều người, gây thương vong, tàn tật, 
buộc họ phải sơ tán khỏi nơi sinh sống, phá hủy sinh kế, 
đẩy người dân vào tình trạng  đói nghèo và thiếu ăn 
cùng cực, và khiến họ bị mắc kẹt trong tình cảnh bị vi 
phạm nhân quyền. Xung đột và thiên tai đã đẩy hàng 
triệu trẻ em phải lao động hoặc rơi vào tay những kẻ 
buôn bán người. 

Trẻ phải đi sơ tán và trẻ phải tị nạn ở các quốc gia khác 
đặc biệt dễ bị tổn thương. Ước tính có khoảng 250 triệu 
trẻ em sống trong trong khu vực chịu ảnh hưởng của 
xung đột vũ trang. Mỗi năm, có gần 70 triệu trẻ em chịu 
ảnh hưởng của thiên tai. Nhiều em trong số 168 triệu 
trẻ là lao động trẻ em sống trong các khu vực chịu ảnh 
hưởng của xung đột và thiên tai. Trẻ em cũng chiếm 
hơn một nửa trong 65 triệu người đang phải sơ tán do 
chiến tranh. 

CÁC CUỘC XUNG ĐỘT VÀ THIÊN TAI ĐÃ TÁC ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO TỚI LAO ĐỘNG TRẺ EM? 

ung đột và thiên tai tàn phá sinh kế. Khi tình hình 
kinh tế xuống dốc, thu nhập từ bố mẹ và anh chị 
lớn trong nhà không còn đủ  chu cấp cho gia 

đình. Trẻ em trong những gia đình này thường không 
có lựa chọn nào khác ngoài bỏ học để làm việc kiếm 
sống. 

Trong xung đột và thiên tai, nhiều trẻ em đặc biệt dễ bị 
tổn thương khi bị chia cắt khỏi gia đình. Với nhận thức 
hạn chế và không được hướng dẫn từ người giám hộ, 
các em dễ trở thành con mồi cho nạn buôn bán người 
và lao động trẻ em, trong suốt hành trình và cả sau khi 
tới nơi sơ tán. 

Trong các cuộc xung đột, trẻ em có thể, đặc biệt, bị các 
nhóm vũ trang tuyển, không chỉ để làm chiến binh mà 
còn có thể là điệp viên, giúp việc, hoặc vận chuyển – 
hoặc thành nạn nhân của tình trạng bóc lột tình dục. 
Không những phải đối mặt với những hiểm nguy chiến 
trường, các em còn phải chịu đựng sự hành hạ cả về thể 
chất lẫn tinh thần, phải thực hiện những nhiệm vụ khắc 
nghiệt và chịu đựng các hình phạt, phải thường xuyên 
tiếp xúc với rượu, các chất kích thích. Những trải 
nghiệm này gây ra những vết sẹo trong tâm hồn trẻ 
thơ, khiến việc tái hòa nhập cộng đồng cho các em sau 
cuộc chiến trở nên phức tạp. Công ước 182 của ILO coi 
việc tuyển mộ và sử dụng trẻ em trong các xung đột vũ 
trang là một trong những hình thức lao động trẻ em tồi 
tệ nhất. 

Xung đột và thiên tai phá hủy các trường học. Thiếu cơ 
sở hạ tầng giáo dục là yếu tố lớn nhất dẫn tới tình trạng 
lao động trẻ em. Luật quốc tế nghiêm cấm tấn công 
vào các trường học và Nghị quyết 1612 của Hội đồng 
Bảo an Liên Hợp quốc nêu rõ các cuộc tấn công này  vi 
phạm nghiêm trọng quyền trẻ em. Khi trường học bị 

tấn công, hư hại hay bị phá hủy do chiến tranh hoặc bị 
sử dụng vì mục đích quân sự, cơ sở hạ tầng giáo dục và 
sự tôn nghiêm của trường học bị tổn hại không thể 
khắc phục được, vĩnh viễn tác động đến nhận thức của 
trẻ, rằng trường học không còn là nơi an toàn cho giáo 
dục. 

Xung đột và thiên tai khiến người dân phải sơ tán trên 
diện rộng. Trẻ em trên đường đi sơ tán đặc biệt dễ bị rơi 
vào vòng xoáy lao động trẻ em do việc sơ tán có thể 
chia tách các em khỏi sự bảo vệ của cha mẹ và gián 
đoạn việc học. Các em phải đối mặt với những thách 
thức khi phải đi học ở nơi ở mới. Kể cả khi đã nhập học, 
các em gặp phải khó khăn lớn trong việc làm quen với 
giáo trình và ngôn ngữ ở một đất nước mới. 

Trẻ tị nạn đối mặt với những khó khăn đặc biệt, khiến 
các em phải gia nhập thị trường lao động. Các rào cản 
từ nước sở tại cản trở lớn đến việc  tiếp cận với thị 
trường lao động của người tị nạn. Ở hầu hết các nước, 
người tị nạn không nhận được sự bảo trợ xã hội đầy đủ. 
Trong một số trường hợp khó khăn, cha mẹ có thể phải 
dựa vào con để bù đắp thu nhập gia đình. Trẻ em 
không có người đi kèm đặc biệt dễ tổn thương vì các 
em thường phải tìm cách lao động để tồn tại. 

Hệ thống bảo vệ trẻ em toàn diện và hiệu quả sẽ 
ngăn ngừa trẻ em khỏi bị rơi vào vòng xoáy lao động 
trẻ em. Không may thay, trong bối cảnh xung đột 
hoặc thiên tai, hệ thống thi hành luật bị suy yếu  
hoặc không còn hoạt động. Thanh tra lao động, các 
cơ quan có thẩm quyền thi hành luật khác và các 
cán bộ bảo trợ xã hội thường bị quá tải và không có 
nguồn lực cần thiết cho việc giám sát và đối phó 
hiệu quả đối với lao động trẻ em. 
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TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI HÀNH ĐỘNG?

CHÚNG TA ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ? 

ao động trẻ em trong xung đột và thiên tai là vi 
phạm luật quốc tế, nghị quyết của Hội đồng Bảo 
an và các hiệp ước của Liên hợp quốc, bao gồm 

công ước 138 của ILO về Tuổi lao động tối thiểu; Công 
ước 182 của ILO về Hình thức lao động trẻ em tồi tệ 
nhất; khuyến nghị số 71 của ILO về Tổ chức việc làm 
trong quá trình chuyển đổi từ chiến tranh sang hòa 
bình (đang sửa đổi); cũng như Công ước về quyền trẻ 
em và Nghị quyết số 1612 của Hội đồng Bảo an về trẻ 
em và xung đột vũ trang. 

Trẻ em phải được bảo vệ khỏi những hiểm nguy. Lao 
động trẻ em gây nên thương tổn về mặt tinh thần và 
thể chất cho trẻ. Đặc biệt trong tình trạng xung đột và 
thiên tai, trẻ em làm các công việc độc hại, dẫn tới các 
nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, an 
toàn và tính mạng của trẻ. Trẻ khai thác hoặc thu nhặt 
kim loại và khoáng chất ở các vùng bị chiến tranh tàn 
phá, trẻ thu dọn các đống đổ nát, cũng như trẻ tị nạn 
làm việc trên đường phố hoặc trong các nông trại, tất 
cả đều bị đối mặt với  tình trạng độc hại cao. 

Trẻ em có quyền được bảo vệ trong xung đột và thiên 
tai; lợi ích lớn nhất của trẻ phải được đặt lên hàng đầu. 
Trẻ có quyền quay lại cuộc sống bình thường và trở lại 
trường học càng sớm càng tốt – giáo dục là chìa khóa 
đối phó với lao động trẻ em và vì sự phát triển phồn 
vinh của xã hội. Buộc trẻ em phải làm việc vì sự sống 
còn của bản thân và gia đình – đơn giản – là một điều 
sai trái. Tất cả mọi trẻ em phải luôn được bảo vệ trong 
mọi hoàn cảnh. 

Lao động trẻ em là vi phạm quyền trẻ em, kìm hãm tiến 
trình phát triển việc làm bền vững và là một vết nhơ 
của nhân loại. Xóa bỏ lao động trẻ em là ưu tiên toàn 
cầu và được cả thế giới đồng thuận. Thông qua mục 
tiêu 8.7 của Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), cộng 
đồng thế giới đã cam kết loại bỏ tất cả hình thức lao 
động trẻ em vào năm 2025. Mục tiêu này chỉ có thể đạt 
được khi không có trẻ em nào bị bỏ lại trong cuộc chiến 
chống lao động trẻ em – bất kể hoàn cảnh khó khăn và 
nhiều thách thức ra sao.

ự quan tâm dành cho Lao động trẻ em trong xung 
đột và chiến tranh tăng lên trong những năm gần 
đây. Vào năm 2010, ILO đã xây dựng Hướng dẫn Tái 

hòa nhập kinh tế cho trẻ từng tham gia lực lượng quân sự 
và nhóm vũ trang, và năm 2011, ILO đã phát hành 
mô-đun đặc biệt SCREAM cho lao động trẻ em và xung 
đột vũ trang. Năm 2012, Tiêu chuẩn tối thiểu cho Bảo vệ 
trẻ em trong Cứu trợ nhân đạo được thông qua, bao 
gồm cả tiêu chuẩn cụ thể cho lao động trẻ em. 

Lực lượng phối hợp đặc biệt chống Lao động trẻ em 
của Liên minh Bảo vệ trẻ em trong Cứu trợ nhân đạo, 
điều hành bởi ILO và Plan International, đã đưa ra bộ 
công cụ Hướng dẫn liên ngành: Hỗ trợ nhu cầu bảo vệ 
của lao động trẻ em trong tình trạng khẩn cấp năm 2016. 
Bộ công cụ này cung cấp hướng dẫn cho nhân viên cứu 
trợ nhân đạo bảo vệ trẻ khỏi lao động trẻ em. Các 
nguyên tắc hướng dẫn cho người tị nạn và những người 
bị buộc di cư khác tiếp cận thị trường lao động, thông 
qua bởi ILO năm 2016, kêu gọi tất cả các nước thành 
viên ILO đưa ra giải pháp để phòng, chống Lao động trẻ 
em. 

Năm 2016, Liên minh 8.7 được hình thành để thúc đẩy 
và tăng cường hành động đối phó với lao động trẻ em, 

lao động cưỡng bức, nô lệ thời hiện đại, và buôn bán 
người. Trong khuôn khổ Liên minh 8.7, ILO đang làm 
việc với nhiều đối tác khác nhau, bao gồm, Quỹ nhi 
đồng LHQ UNICEF, Cao ủy LHQ về người tị nạn OHCHR, 
Tổ chức di cư thế giới IOM, Tổ chức An ninh và Hợp tác 
châu Âu OSCE, và Trung tâm quốc tế về phát triển chính 
sách di cư  ICMPD. Một trong sáu nhóm hành động của 
Liên minh tập trung vào vấn đề lao động trẻ em và lao 
động cưỡng bức trong tình trạng khủng hoảng. 

ILO đã giúp đỡ các thành viên của mình hỗ trợ hàng 
ngàn trẻ em bị ảnh hưởng bởi lao động trẻ em trong 
xung đột và thiên tai. Trẻ em từ Haiti đến Myanmar,  từ 
Nepal tới Cộng hòa Dân chủ Congo đã được đưa ra khỏi 
tình trạng lao động trẻ em và được đi học. Với cách tiếp 
cận toàn diện để giải quyết các nguyên tắc và quyền cơ 
bản ở nơi làm việc, ILO đã xây dựng các công cụ cụ thể 
để phòng chống lao động trẻ em và cung cấp tái hòa 
nhập về kinh tế thời hậu chiến, với sự chú trọng đặc 
biệt vào trẻ em từng tham gia các nhóm quân sự, vũ 
trang. ILO cũng đã tập huấn và huy động các nhân viên 
chính phủ, chủ lao động, đại diện người lao động, và 
nhân viên của các NGOs trong việc giải quyết tình trạng 
lao động trẻ em trong khủng hoảng. 
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CẦN PHẢI LÀM THÊM NHỮNG GÌ?

NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG LAO ĐỘNG TRẺ EM NĂM NAY, CHÚNG TA KÊU GỌI
PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG NHẰM

THÔNG QUA CÁC BIỆN PHÁP

HÃY THAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI NHÂN NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG LAO ĐỘNG
TRẺ EM 2017 !

ần có hành động cấp thiết để đối phó với lao động trẻ em trong khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột và 
thiên tai. Lao động trẻ em cần được ưu tiên trong cứu trợ nhân đạo, và trong suốt quá trình phục hồi và tái 
thiết. Chính phủ, các tổ chức của người lao động và chủ lao động, các nhân viên cứu trợ nhân đạo có và nên 

đóng vai trò quan trọng trong việc đối phó với lao động trẻ em trong xung đột và chiến tranh. Nếu thế giới muốn 
đạt được Mục tiêu 8.7, chúng ta cần tăng cường và thúc đẩy hành động nhằm chấm dứt lao động trẻ em, bao 
gồm các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột và thiên tai. Và chúng ta cần phải cùng nhau hành động. 

 Đoàn kết mạnh mẽ và sớm giải quyết lao động trẻ em trong đối phó với khủng hoảng nhân đạo. 
 Tập trung vào giải quyết nguyên nhân gốc rễ của vấn đề thông qua giáo dục, bảo trợ xã hội, can thiệp sinh kế, 

và tiếp cận với việc làm bền vững cho người lớn. 
 Tôn trọng quyền con người của trẻ tị nạn và trẻ sơ tán để bảo vệ các em khỏi lao động trẻ em và buôn bán người. 
 Tăng cường nỗ lực hợp tác và vận động thông qua đối thoại xã hội để chấm dứt việc tuyển mộ và sử dụng trẻ 

em trong xung đột vũ trang và trong các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất. 
 Đảm bảo tiếp tục tập trung thúc đẩy chương trình việc làm bền vững để phòng ngừa lao động trẻ em trong suốt 

quá trình phục hồi và tái thiết, bao gồm tăng cường tập huấn kĩ năng, bảo trợ xã hội, và việc làm bền vững cho 
người lớn và người vị thành niên ở độ tuổi lao động. 

 Thúc đẩy hợp tác giữa các các tổ chức, chương trình quốc gia về phát triển và nhân đạo. 
 Tăng cường vai trò của các chính phủ, các tổ chức người lao động và chủ lao động, các doanh nghiệp nhà nước 

và tư nhân trong đối phó với lao động trẻ em trong xung đột và thiên tai. 
 Tăng cường việc làm, sinh kế, và bảo trợ xã hội cho các hộ gia đình để phòng tránh lao động trẻ em. 
 Củng cố các quan hệ đối tác và các liên minh rộng hơn cho Việc làm bền vững. 
 Tăng cường kiến thức về nguyên nhân dẫn đến Lao động trẻ em và nâng cao năng lực cho các cá nhân, tổ chức 

trong tình trạng xung đột và chiến tranh.

gày Thế giới Phòng chống Lao động trẻ em là cơ hội để bạn lên tiếng chống lại vấn nạn này. Chúng 
tôi mời bạn và tổ chức của bạn tham gia Ngày Thế giới phòng chống lao động trẻ em năm nay.

Tham gia cùng chúng tôi và góp thêm tiếng nói của bạn vào phong trào toàn cầu chống Lao động trẻ em.

Để biết thêm thông tin, truy cập vào www.ilo.org/ChildLabourWorldDay
hoặc liên hệ fundamentals@ilo.org
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