
PRACA 
DZIECI
Według defi nicji Międzynarodowej Organizacji Pracy dziecko pracujące to dziecko poniżej 15. roku 
życia, wykonujące najgorsze formy pracy (w tym niewolnictwo, prostytucja, dzieci-żołnierze, prze-
myt), które szkodzą zdrowiu i życiu dziecka. Praca ta jest często nieodpłatna lub bardzo nisko płat-
na, wykonywana przez długie godziny, w niezdrowym środowisku, przy użyciu niebezpiecznego 
sprzętu i dużych ciężarów.

Dane statystyczne:

Dane statystyczne:
Szacuje się, że 150 mln dzieci w wieku 5-17 lat pracuje (to około 10% dzieci w 
tym wieku). 

dzieci w tym 
wieku



Przymusowa praca dzieci przybiera różne formy w zależności od kraju, wieku i płci dziecka. To 
zjawisko jest najpowszechniejsze w państwach Afryki Subsaharyjskiej. Niemal 1 na 4 dzieci 
(25%) w wieku 5-14 lat pracuje tam w warunkach wpływających na ich zdrowie i rozwój fizyczny, 
psychiczny, społeczny oraz dostęp do edukacji. W Azji Południowej jest to 12% dzieci w wieku 
5-14 lat, a w Europie Środkowej i Wschodniej – 5% (jeśli chodzi o państwa UE, to wg ostatnich 
badań UNICEF największy odsetek dzieci pracujących jest w Portugalii – 3,5% i Rumunii – 1%). 
W państwach europejskich poza UE dzieci pracują w: Mołdawii (16%), Byłej Jugosłowiań-
skiej Republice Macedonii (12,5%), Czarnogórze (9,9%), Bośni i Hercegowinie (5,3%), Albanii 
(5,1%), Serbii (4,4%), na Ukrainie (2,4%) oraz na Białorusi (1,4%).

Pomimo stałego zmniejszania się skali zjawiska, postęp jest zbyt wolny. Od 2000 r. liczba pra-
cujących dzieci spadła o 1/3. Szacuje się jednak, że do 2020 r. nadal 100 mln dzieci będzie 
zmuszonych do pracy.

Miejsca pracy dzieci:
Kopalnie, zakłady przemysłowe, rolnictwo, przemysł tytoniowy, gospodarstwa domowe (15,5 mln 
dziewcząt zmuszanych do pracy), domy publiczne oraz jako dzieci-żołnierze, przemytnicy, nie-
wolnicy, kucharze, tragarze, posłańcy, ochroniarze.

Przyczyny pracy dzieci:
1. Ubóstwo
2.  Nagła zmiana sytuacji ekonomicznej rodziny (spowodowana śmiercią lub chorobą które-

goś z jej członków; w Afryce Subsaharyjskiej dzieje się tak za sprawą epidemii HIV/AIDS)
3.  Społeczna akceptacja pracy dzieci
4.  Brak szans na godną pracę dla osób dorosłych
5.  Migracja
6.  Sytuacje kryzysowe (dzieci-żołnierze)
7.  Dyskryminacja (np. w Azji dziewczynki często pochodzące z mniejszości etnicznych są 

sprzedawane do domów publicznych i zmuszane do prostytucji)



Jak przeciwdziałać zjawisku pracy dzieci:

Wyeliminowanie przymusowej pracy dzieci jest zadaniem trudnym ale należy robić wszystko, 
aby je zrealizować. Można to osiągnąć tylko dzięki systemowemu rozwiązaniu, który bierze pod 
uwagę wszystkie czynniki: biedę, nierówności, brak dostępu do edukacji i społeczną akceptację 
dla pracy dzieci.

1. Zapewnienie powszechnej edukacji (lub szkoleń zawodowych) dla wszystkich dzieci bez 
względu na płeć. 

2. Wsparcie ekonomiczne i społeczne ubogich rodzin, przynoszący rodzinom taki dochód, aby 
sytuacja ekonomiczna nie zmuszała dzieci do podjęcia pracy

3. Prowadzenie kampanii upowszechniających wiedzę o problemie, jakim jest przymusowa pra-
ca dzieci oraz współpraca z rządami państw, która ma na celu wprowadzenie przepisów w za-
kresie edukacji i opieki socjalnej dziecka. 

Przykłady programów i działań UNICEF:

1. BURkiNA FASo – we współpracy z rządem i organizacjami partnerskimi wsparciem objęto 
dzieci pracujące w kopalniach złota; zapewniono im materiały edukacyjne, szkolenia zawodowe 
oraz umiejętność czytania i pisania w społecznościach, z których się wywodzą; dzięki projektowi 
ponad 15 000 dzieci mogło opuścić pracę w kopalniach

2. BoliWiA – UNICEF wsparł boliwijski rząd w trakcie zmiany prawodawstwa określającego 
minimalny wiek zatrudnienia i przepisów chroniących młodych pracowników. UNICEF przeprowa-
dził również kampanię na rzecz wyeliminowania pracy dzieci na plantacjach trzciny cukrowej.

UNICEF wspiera lokalne społeczności w zmianie ich podejścia do pracy dzieci oraz wspiera stra-
tegie i programy zapewniające rodzinie alternatywny dochód, dostęp do żłobków i edukacji na 
dobrym poziomie. UNICEF współpracuje z rządami państw nad regulacjami prawnymi odnośnie 
warunków pracy młodych ludzi i ustalenia minimalnego wieku zatrudnienia. 


