Příloha č.1 Zásady kampaně STOP dětské práci, je lepší chodit do školy

Stop dětské práci - je lepší chodit do školy
Zásady kampaně STOP dětské práci, je lepší chodit do školy
Zásada č. 1: Dětská práce je popřením práva dítěte na vzdělání
Poskytování řádného formálního vzdělání je neoddělitelně spjato s vymýcením dětské práce.
Cílem musí být do systému formálního vzdělávání aktivně integrovat všechny děti, které
nechodí do školy. Děti mají právo na vzdělání minimálně do 15 let, což je věk, ve kterém je jim
povoleno začít pracovat (v některých rozvojových zemích je tato hranice 14 let). Dále je třeba
usilovat o odstranění veškerých bariér, které brání přístupu do místních škol, a zajišťovat finance a
infrastrukturu nezbytné pro poskytování kvalitního vzdělání.
Zásada č. 2: Veškerá dětská práce je nepřijatelná
Úmluva o právech dítěte společně s mnoha dalšími mezinárodními dohodami jednoznačně
uznává právo dítěte na život a na ochranu před vykořisťováním. Některé přístupy rozřazují dětskou
práci do jednotlivých kategorií, které pak řeší s odlišnou prioritou i strategií. Jinak se tak staví k
zaměstnání v dolech a jiných nebezpečných odvětvích a jinak například k práci v domácnosti na
plný úvazek. Podle kampaně STOP dětské práci sice tyto rozdíly pomáhají poukazovat na ty
nejhorší formy zneužívání dětí, avšak bývají často příliš úzce zaměřené a nabízejí jen částečné
řešení problému. Úsilí odstranit dětskou práci by se mělo zaměřovat na všechny její formy a nejlépe
i na všechny děti v dané oblasti.
Zásada č. 3: Všechny vlády, mezinárodní organizace a statutární orgány společností jsou
povinny zajistit, aby dětská práce nebyla tolerována
Všechny vlády jsou povinny zamezit tomu, aby v jejich zemi byla povolena nebo strpěna
dětská práce. Dále musí zajistit, aby všechny státní orgány, i jejich dodavatelé a obchodní partneři
jednaly plně v souladu s Úmluvou o právech dítěte a dalšími mezinárodními dohodami chránícími
práva dětí.
V rámci své společenské zodpovědnosti by měly všechny nadnárodní a jiné obchodní
společnosti v současnosti využívající dětskou práci vytvořit a implementovat plán, který by v
jejich vlastní výrobě i u dodavatelů zamezil zaměstnávání děti a zajistil jim formální a

plnohodnotnou školní docházku.
Zásada č. 4: Je třeba dodržovat a prosazovat základní pracovní normy
Vymýcení dětské práce je úzce svázáno s podporou pracovních norem na pracovišti: práva
odborově se organizovat a kolektivně vyjednávat, zákaz nucené práce, dětské práce a
diskriminace. Zásadní je dále mzda zaručující existenční minimum, bezpečnost a zdravotní
nezávadnost práce a neexistence nucených a nepřiměřených přesčasů.
Dětská práce podkopává příležitost dospělých získat práci a být za ni přiměřeně ohodnocen.
Zkušenosti dokazují, že výskyt dětské práce je vysoce nepravděpodobný v oblastech, kde existují
svobodné odbory a kde jsou respektovány základní pracovní normy.1
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Příloha č. 2 Ukázka indické učebnice

Příloha č. 3 Fotografie z indických škol.

Státní škola v indické vesnici, s 90 dětmi.

Nestátní škola v indické vesnici, s 28 dětmi, vedená manželským párem.

Vyučování dětí z Children's Project Trust.

Hodina zeměpisu s učitelem z Austrálie.

Stavba nového domova a školy Children's Project Trust, pro 120 opuštěných dětí z ulice.

Plyšové hračky pro děti, dovezené z ČR.

