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Η Παγκόσµια Ηµέρα κατά της Παιδικής Εργασίας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Ιουνίου. 

Καθιερώθηκε από τη ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασία, µε στόχο την καταπολέµηση της παιδικής 

εργασίας και πιο συγκεκριµένα τον περιορισµό της παράνοµης διακίνησης παιδιών. 

Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο, περίπου 1,2 εκατοµµύρια παιδιά πέφτουν θύµατα 

εκµετάλλευσης ενός καλά οργανωµένου δικτύου, που έχει στήσει µια γέφυρα µεταφοράς 

παιδιών από τις αναπτυσσόµενες στις βιοµηχανικά αναπτυγµένες χώρες. 

Η 12η Ιουνίου είναι, επίσης, αφιερωµένη στα παιδιά της αφρικανικής ηπείρου, που στην 

πλειοψηφία τους εργάζονται από πολύ τρυφερές ηλικίες και κάτω από αντίξοες συνθήκες. 

Το 1999 οι περισσότερες χώρες - µέλη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας υπέγραψαν µια 

συµφωνία που υποχρέωνε όλες τις πλευρές να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα, προκειµένου 

να περιοριστεί το φαινόµενο της παιδικής εργασίας. Έως σήµερα, όµως, τα αποτελέσµατα 

αυτής της συµφωνίας δεν έχουν γίνει ορατά. 

Σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας, ένα στα έξι παιδιά του πλανήτη εργάζεται σε 

κάποιο περιβάλλον που βλάπτει την ψυχική και σωµατική του υγεία. 73 εκατοµµύρια από 

τα εργαζόµενα παιδιά είναι ηλικίας κάτω των δέκα ετών και κάθε χρόνο τουλάχιστον 22 

χιλιάδες από αυτά σκοτώνονται σε εργατικά ατυχήµατα. 

Περίπου 171 εκατοµµύρια παιδιά στον πλανήτη εργάζονται σε ορυχεία, λατοµεία και 

άλλους επικίνδυνους χώρους δουλειάς ή µε επικίνδυνα υλικά, όπως χηµικά, εντοµοκτόνα ή 

βαρύ µηχανικό εξοπλισµό, αναφέρει έκθεση της UNICEF. Περιλαµβάνονται στα κατ' 

εκτίµηση 246 εκατοµµύρια εργαζόµενα παιδιά, κάτω των 18 ετών, τα οποία κανονικά θα 

έπρεπε να µορφώνονται στις σχολικές αίθουσες, αποκτώντας εφόδια για µια καλύτερη ζωή. 

«Παιδιά ακόµη και πέντε ετών δουλεύουν εξοντωτικά ωράρια, εξορύσσοντας βράχια, 

χρυσάφι, διαµάντια και πολύτιµα µέταλλα στην Αφρική, στην Ασία και τη Νότια Αµερική, 



διατρέχοντας µόνιµο κίνδυνο να πεθάνουν λόγω εργατικού ατυχήµατος, να τραυµατισθούν 

ή να µετατραπούν σε χρονίως ασθενή. 

Η «Γιούνισεφ» ξεκίνησε κοινή προσπάθεια µε τον ∆ιεθνή Οργανισµό Εργασίας σε φτωχές 

χώρες του πλανήτη, µε στόχο τον τερµατισµό της εργασίας παιδιών σε ορυχεία και λατοµεία 

και την εγγραφή τους σε σχολεία. 

Στην Ελλάδα, περί τα 50.000 ανήλικα παιδιά δουλεύουν σε µαγαζιά, βιοτεχνίες, 

εργοστάσια, αγροτικές εργασίες, ενώ κάθε χρόνο 10.000 παιδιά εγκαταλείπουν την 

υποχρεωτική εκπαίδευση και χάνουν το δικαίωµά τους σ' ένα µέλλον ίσων ευκαιριών. 

Τα στοιχεία είναι κατ' εκτίµηση, καθώς δεν υπάρχουν ανάλογες έρευνες για το θέµα, και 

αυτό ακριβώς αποτελεί ένα από τα πολιτικά αιτήµατα του «∆ικτύου για τα ∆ικαιώµατα του 

Παιδιού», δηλαδή, να λειτουργήσει το θεσµοθετηµένο Παρατηρητήριο για τα ∆ικαιώµατα 

του Παιδιού. 
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