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n  Barnarbete är resultatet 
av att föräldrarna hamnat 
i skuldslaveri, jobbar för 
svältlöner, eller har stycklön eller 
kvotersättningar som tvingar 
dem att använda hela familjens 
arbetskraft eller är sjuka och 
oförmögna att jobba på 
grund av yrkesrisker, 
till exempel 
exponering för 
bekämpningsmedel. 
Säsongsarbete 
och andra otrygga 
förhållanden kan 
också göra inkomsten 
instabil. 

n  Barnarbetet exploderar när 
arbetsgivare väljer barnarbetare 
för att de är fogligare och tvingar 
barnen att göra riskabla och 
farliga uppgifter som vuxna 
arbetare vägrar utföra. 

IUL välkomnar beslutet i FN:s 
generalförsamling att göra 
2021 till det internationella 
året för avskaffande av 
barnarbete och uppmana 
medlemsländerna att åta 
sig att ”säkra att de värsta 
formerna av barnarbete 
förbjuds och avskaffas 
[...] och att alla former av 
barnarbete upphör till 2025”.

Tyvärr har vi sett slutdatum för 
barnarbete komma och gå. I en 
gemensam rapport varnade ILO och 
Unicef (på engelska) redan 2020 
för att coronapandemin tvingar in 
miljontals utsatta barn i barnarbete 
och undergräver framsteg som 
hittills gjorts. 

Trots en positiv global utveckling 
med sjunkande siffror är antalet 
barnarbetare i jordbruket 
oförändrat. Om det ska bli 
annorlunda i år måste fokus flyttas 
från det allmänna till det specifika 
och läggas på jordbruket. Enligt ILO 
(på engelska) sker 70,9 % av allt 
barnarbete i jordbruket, där ca 108 
miljoner barn tros jobba på gårdar 
och plantager världen över.

Att barnarbete till största delen äger 
rum i jordbruket beror naturligtvis 
på fattigdom och det är därför 
viktigt att förstå att orsakerna till 
denna fattigdom går att åtgärda: 

2021, FN:s internationella 
år för avskaffande av barnarbete 

Om barnarbetet ska stoppas måste 
de omfattande inskränkningar bort 
som hindrar lantarbetare från att 
bilda och gå med i fackföreningar 
och avtalsförhandla för att säkra 
anställningstrygghet och stabila 
levnadslöner som lyfter arbetare 

och deras familjer ur fattigdom 
och skuld.
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ILO OCH ANDRA RELEVANTA FN-
ORGAN ATT: 

l Säkerställa att lantarbetare i 
samtliga anställningsformer 
har obegränsad tillgång till den 
föreningsfrihet som garanteras i 
ILO-konvention 11 (på engelska) 
från 1921.1  Tillämpningen 
av ILO-konvention 11 rörande 
föreningsfrihet i jordbruket är 
nyckeln till att avskaffa barnarbete 
och skapa anständiga jobb för 
vuxna i jordbruket. 

l Främja ratificeringen av och 
stödja regeringar i tillämpningen 
av internationella arbetsnormer, 
inklusive ILO-konventionerna 138 
om minimi-ålder, 182 om de värsta 
formerna av barnarbete, 129 om 
yrkesinspektion inom jordbruket, 
184 om arbetarskydd i lantbruket, 
102 om minimistandard för social 
trygghet, samt ILO-rekommendation 
202 om socialt grundskydd som 
pekades ut som prioriterad åtgärd 
på den 3:e globala konferensen 
om barnarbete (på engelska) 2013.

l Stärka aktiviteter och program 
vars syfte är att minska 
fattigdomen på landsbygden 
och inkludera avskaffandet av 
barnarbete i jordbrukspolitiken 
och utbildningspolitiken 
på landsbygden. Offentliga 
investeringar och ekonomiska 
insatser för att underlätta 
övergången från barnarbete till 
skola är avgörande.   

REGERINGAR ATT:

l Lagstifta om barnarbete i 
jordbruket i enlighet med ILO-
konventionerna 138 och 182 utan 
undantag om minimiålder, och 
tillämpa dessa lagar genom statlig 
yrkesinspektion.

l Lagstifta om det universella 
förverkligandet av social 
trygghet för alla, i enlighet 
med ILO-konvention 102 om 
minimistandard för social trygghet 

1 ”Varje medlem i ILO som ratificerar denna 
konvention förbinder sig att tillförsäkra 
alla i jordbruk sysselsatta personer 
samma föreningsrätt som tillkommer 
industriarbetarna, samt att avskaffa alla lagar 
eller andra bestämmelser som inskränker 
denna rättighet för dem som arbetar inom 
jordbruket.” (ILO-konvention 11, artikel 1)

Till stöd för 2021 som FN:s internationella år för 
avskaffande av barnarbete uppmanar IUL: 

Internationella unionen för livsmedels-, njutningsmedels- och 
lantarbetarförbund samt förbund inom hotell-, restaurang- och 
cateringbranschen (IUL) är en internationell facklig organisation bestående 
av 423 fackförbund i 127 länder med sammanlagt över 10 miljoner medlemmar.

och ILO-rekommendation 2020 om 
nationellt socialt grundskydd.

l Förbättra arbetsmiljön på gårdar 
och plantager för att skapa 
anständiga jobb och avskaffa farligt 
barnarbete, vilket förutsätter att 
jordbruket helt och fullt omfattas av 
arbetsrätt och arbetsmiljölagar. 

l Lagstifta om obligatoriska 
företagsbesiktningar, så att 
företag med underleverantörer 
inom jordbruket tvingas respektera 
lantarbetarnas rätt att organisera 
sig fackligt och avtalsförhandla i 
hela leveranskedjan. 

l Utveckla strategier, politik 
och program för att minska 
fattigdomen på landsbygden och 
förbättra försörjningsmöjligheterna, 
skaffa jobb åt unga och skriva 
in avskaffandet av barnarbete i 
jordbrukspolitiken.

l Ge alla barn på landsbygden 
bättre tillgång till god skolgång, 
säkra att landsbygdsskolor inte 
stängs, har funktionella byggnader 
med tillräckligt många välutbildade 
och välbetalda lärare, samt 
tillhandahålla näringsrika dagliga 
måltider.

FÖRETAG MED 
UNDERLEVERANTÖRER INOM 
JORDBRUKET ATT:

l Betala skäliga priser för 
jordbruksgrödor för att säkra att 
småbrukare får inkomster de 
kan leva på och lantarbetarfack 
kan förhandla om levnadslön 
och därmed möjliggöra en 
rättvis värdefördelning i hela 
leveranskedjan. 

l Säkra spårbarhet för alla varor 
i leveranskedjorna för deras 
jordbruksprodukter, som en 
garanti för att barnarbete inte 
använts och för att åtgärda 
eventuella missförhållanden som 
påträffas. Barnarbete kan bland 
annat åtgärdas genom att betala 
skolavgifter, ge ekonomiska bidrag 

till lokala skolor och erbjuda 
praktikplatser åt unga över 
minimiåldern för arbetskraft.

ARBETSGIVARE I JORDBRUKET 
ATT:

l Sluta använda barnarbete.
l Respektera lantarbetarnas 

rättigheter, inklusive rätten till 
föreningsfrihet och rätten till 
kollektiva avtalsförhandlingar.

l Erbjuda anständiga ungdomsjobb 
i enlighet med lagkrav på 
minimiålder.  

ALLA IUL-FÖRBUND ATT:

l Stärka organiseringen i jordbruket 
och bygga upp arbetarrörelsen 
lokalt och nationellt. Det är 
avgörande om barnarbete ska 
avskaffas. 

l Förhandla fram avtal med företag 
så att de inte använder barnarbete, 
säkrar anständiga jobb i hela 
leveranskedjan och inte anlitar 
underleverantörer som använder 
barnarbete.

l Kampanja för ratificering av 
ILO-konventioner som är viktiga 
för avskaffandet av barnarbete i 
jordbruket.
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