
“Çocukluğun sömürülmesi, insan yüreği için en dayanılmaz kötülüğü oluşturmaktadır. Sosyal mevzuat ile ilgili ciddi 
çalışmalar her zaman çocukların korunmasıyla başlar.” 
İlk ILO Direktörü Albert Thomas (Fransa).

“It is the exploitation of childhood which constitutes the evil… most unbearable to the human heart. Serious work in 
social legislation begins always with the protection of children.”
Albert Thomas (France), the first ILO Director.

ILO’nun ilk günleri 
1919

ILO Direktörü Albert Thomas işçi çocuklarıyla birlikte, Letonya, 1927 
ILO Director Albert Thomas with workers’ children, Latvia, 1927

Çocuk işçiliğiyle mücadele, 1919 yılında kuruluşundan bu yana ILO için bir öncelik 
olmuştur. O yıl kabul edilen ilk ILO Sözleşmelerinden biri olan 5 No’lu Sözleşme sanayide 
asgari yaşa ilişkindir.

Fighting child labour has been a priority for the ILO since its creation in 1919. One of the 
first ILO Conventions (No. 5) adopted that year was on minimum age in industry. 

The ILO’s early days



Asgari yaşın tanımlanması

1919’dan bu yana her on yılda, ILO, çocuk işçiliği konusunda yeni uluslararası standartlar 
benimsemiştir. 1973 yılında, işe ya da istihdama kabul için asgari yaşa ilişkin 138 No’lu 
konsolide Sözleşmeyi kabul etmiştir.

During every decade since 1919, the ILO adoptes new international standards on child 
labour. In 1973, it adopted a consolidated Convention No. 138 on minimum age for 
admission to employment or work.

Defining minimum age



Linking child labour and education
Asgari Yaş Sözleşmesi, asgari istihdam veya çalışma yaşı ile zorunlu öğretimi  
tamamlama yaşı (normalde 15 yaş) arasında açık bir bağlantı kurmaktadır.  
Ayrıca tehlikeli işler için asgari yaş oluşturmaktadır (18 yaş).

The Minimum Age Convention establishes a clear link between the minimum age for 
employment or work and the age for completing compulsory schooling (normally 15 years). 
It also establishes a minimum age for hazardous work (18 years).

Pakistan, 2005

Çocuk işçiliği ile eğitimin  
     ilişkilendirilmesi 



Recognizing children’s rights
1989 yılında Birleşmiş Milletler (BM), çocuk işçiliğiyle mücadelenin önemini 
vurgulayan Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni kabul etmiştir.

In 1989, the UN adopts the Convention on the Rights of the Child, which highlights 
the importance of fighting child labour.

Filipinler, 1990 
The Philippines, 1990

Hindistan, 2009 
India, 2009

Çocuk haklarının tanınması



IPEC’in başlatılması
1992

1992 yılında Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı (IPEC)’nın başlatılması, 
ILO ve çocuk işçiliğine karşı mücadelesinde yeni bir döneme işaret etmektedir. IPEC’in 
görevi, çocuk işçiliğini ele almak için ulusal kapasiteler oluşturmak ve çocuk işçiliğiyle 
mücadele etmek için dünya çapında bir hareketi teşvik etmek olmuştur. Takip eden yıllarda 
IPEC, dünya çapındaki en büyük çocuk işçiliği programı haline gelmiştir.

The launch of the International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC) in 
1992 marks a new era for the ILO and its fight against child labour. IPEC’s mandate was 
to build national capacities to address child labour and promote a worldwide movement 
to combat it. In the years that follow, IPEC becomes the largest child labour programme 
worldwide.

Senegal, 1996Peru, 1999

The launch of IPEC



Çocuk işçiliğinden korunma 
hakkının tanınması

Recognizing freedom 
from child labour

Çocuk işçiliği, kız ve erkek çocuklarını kaliteli bir eğitim alma, oyun oynama ve zarardan 
korunma haklarından yoksun bırakmaktadır. Tüm üye devletlerin destekleyeceğini 
taahhüt ettiği 1998 tarihli ILO Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi, 
çocuk işçiliğinden korunmanın temel bir insan hakkı olduğunu ilan etmektedir.

Child labour denies girls and boys their right to a quality education, to play and to be safe 
from harm. The 1998 ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work 
proclaims freedom from child labour as a fundamental human right, which all member 
States pledge to uphold.



Çocuk işçiliğiyle mücadelede         
büyüyen bir hareket

A growing movement 
against child labour

1998 tarihli Uluslararası Çalışma Konferansı (ILC)’ndaki görüşmelerde, Çocuk İşçiliğine 
Karşı Küresel Yürüyüş’e mensup gençler ile konferansa katılan delegeler, en kötü 
biçimlerdeki çocuk işçiliği hakkında yeni bir standart getirilmesini kabul etmişlerdir.

The 1998 International Labour Conference (ILC) discussion saw young people of 
the Global March Against Child Labour joining delegates in acclaiming a new 
standard on the worst forms of child labour.

Çocuk İşçiliğine Karşı Küresel Yürüyüş,  
Uluslararası Çalışma Konferansı, 1998 
Global March Against Child Labour, 
International Labour Conference, 1998



En kötü biçimlerdeki çocuk 
işçiliğine öncelik verilmesi

Prioritising the 
worst forms of child labour

“Bu, dünya çocukları, özellikle de vicdanı şok eden ve ruhu rahatsız eden koşullarda çalışmaya zorlanan  
on milyonlarca çocuk için bir zaferdir.” 
Başkan Clinton (Amerika Birleşik Devletleri), Aralık 1999.

 “This is a victory for the children of the world, especially the tens of millions who are still forced to work in 
conditions that shock the conscience and haunt the soul.”
President Clinton (United States), December 1999.

Ekselansları Bill Clinton, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, 
Uluslararası Çalışma Konferansı, 1999 
H.E. Mr. Bill Clinton, President of the United States,  
International Labour Conference, 1999

Çocuk İşçiliğine Karşı Küresel Yürüyüş,  
Uluslararası Çalışma Konferansı, 1999 
Global March Against Child Labour, 
International Labour Conference, 1999

1999 yılının Haziran ayında, Uluslararası Çalışma Konferansı, 182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki 
Çocuk İşçiliği Sözleşmesi’ni oybirliğiyle kabul etmiştir. Sözleşme, acil bir sorun olarak en kötü 
biçimdeki çocuk işçiliğinin yasaklanması ve ortadan kaldırılması çağrısında bulunmaktadır.

In June 1999, the International Labour Conference unanimously adopts the Worst Forms 
of Child Labour Convention (No. 182). The Convention calls for the prohibition and the 
elimination of the worst forms of child labour as a matter of urgency.



En kötü biçimlerdeki çocuk işçiliği

En kötü biçimlerdeki çocuk işçiliği, kölelik, zorla çalıştırma, çocuk kaçakçılığı ve silahlı 
çatışmalarda kullanılmak üzere zorla işe alma, fuhuş, pornografi, yasadışı faaliyetler ve 
çocukların tehlikeli işlerde çalıştırılmasını içermektedir.

The worst forms of child labour include slavery, forced labour, trafficking of children and 
their forced recruitment for use in armed conflict, prostitution, pornography, illicit activities, 
and hazardous work of children.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 2007 
Democratic Republic of the Congo, 2007

Malavi, 2013 
Malawi, 2013

The worst forms of child labour



Dayanışma içinde çalışmak
Working in solidarity

Ülkelerden, sosyal ve ekonomik kalkınmanın, yoksulluğu sona erdirmeye yönelik 
programların ve evrensel eğitimin desteklenmesini de içeren uluslararası işbirliği 
ve yardım yoluyla 182 sayılı En Kötü Çocuk İşçiliği Sözleşmesini uygulamak üzere 
birbirlerine yardım etmeleri istenmektedir (Madde 8).

Countries are asked to assist one another to implement the Worst Forms of Child Labour 
Convention, No. 182, through international cooperation and assistance including support 
for social and economic development, poverty eradication programmes and universal 
education (Article 8).

İsviçre, 2005 
Switzerland, 2005



The Worst Forms of Child Labour Convention is the most rapidly ratified in the ILO’s 
history. In 2019, with only a few countries still to sign up to it, it is nearing universal 
ratification. More than 99.9 per cent of the world’s children aged 5-17 are now covered by it.

En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliği Sözleşmesi, ILO tarihindeki en hızlı onaylanan sözleşmedir.  
2019 yılı itibarıyla, imzalamamış birkaç ülke dışında, neredeyse evrensel onaya sahiptir. 5 ila 17 yaşları 
arasındaki dünya çocuklarının yüzde 99,9’undan fazlası şu anda Sözleşme kapsamındadır.

Brezilya, 2007 
Brazil, 2007

182 sayılı Sözleşme 
En hızlı onaylanan ILO Sözleşmesi

Convention No. 182 
The most rapidly ratified ILO Convention



Küreselleşmiş ekonomide çocuk  
işçiliği ile mücadele etmek

Tackling child labour in 
the globalized economy

2008 tarihli ILO Adil bir Küreselleşme için Sosyal Adalet Bildirgesi, çocuk işçiliğinin 
ortadan kaldırılması dahil olmak üzere çalışma yaşamında temel hakların önemi 
ve bölünmezliğini teyit etmektedir. 2009 yılında kabul edilen Küresel İş Paktı, çocuk 
işçiliğinin sona erdirilmesi için daha çok çaba gösterilmesi çağrısı yapmaktadır.

The 2008 ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization reaffirms the 
importance and indivisibility of fundamental rights at work, including the abolition of 
child labour. The Global Jobs Pact adopted in 2009 calls for more efforts to achieve its 
elimination.

Kolombiya, 1996 
Colombia, 1996

Mısır, 2008 
Egypt, 2008



En kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğini  
sona erdirmenin yolunu açmak

Paving the way to end the 
worst forms of child labour
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2010 yılında, Lahey’de (Hollanda) düzenlenen II. Küresel Çocuk İşçiliği Konferansı’nda kabul edilen 
Yol Haritası, çocuk işçiliğini sona erdirmeye yönelik genel mücadelenin bir parçası olarak en kötü 
biçimlerdeki çocuk işçiliğini sona erdirmek için hızlandırılmış eylem çağrısında bulunmaktadır.

In 2010, the Roadmap adopted at the II Global Child Labour Conference, held in The Hague 
(The Netherlands), calls for accelerated action to end the worst forms of child labour as part of the 
overall fight to end all child labour.

Hollanda, 2010 
The Netherlands, 2010



2013 yılında, Brasilia’da (Brezilya) düzenlenen III. Çocuk İşçiliği Küresel Konferansı, çocuk 
işçiliğine karşı mücadelede kaydedilen ilerlemeyi enine boyuna değerlendirmektedir. 
Brasilia Deklarasyonu, çocuk işçiliğinin tüm biçimlerini yok etmenin yanı sıra en kötü 
biçimlerdeki çocuk işçiliğini ortadan kaldıracak eylemi güçlendirmeye yönelik tedbirlere 
yönelik çağrıda bulunmaktadır.

In 2013, the III Global Conference on Child Labour, held in Brasilia (Brazil), takes stock 
of the progress made in the fight against child labour. The Brasilia Declaration calls for 
measures to strengthen action to eliminate the worst forms of child labour, as well as to 
eradicate all forms of child labour.

Taking stock of progress to  
eradicate all forms of child labour

Brezilya, 2013 
Brazil, 2013

Brezilya, 2013 
Brazil, 2013

Her türlü çocuk işçiliğinin  
ortadan kaldırılmasında kaydedilen  
ilerlemeyi değerlendirmek



2015 yılında, ILO’nun çocuk işçiliği ve zorla çalıştırma konusundaki önde gelen teknik işbirliği 
programları bir araya gelerek yeni öncü programı IPEC+’yı oluşturmuştur. Program, çalışma 
yaşamındaki tüm temel hakların desteklenmesiyle ilgili daha kapsamlı bir yaklaşım dahilinde,  
bu uygulamaları ele alma konusunda küresel liderlik sağlamaktadır.

In 2015, the ILO’s leading technical cooperation programmes on child labour and forced 
labour join together to establish the new IPEC+ flagship programme. It provides global 
leadership in addressing these practices, within a broader approach of promoting all 
fundamental rights at work.

Nepal, 2018Madagaskar, 2017 
Madagascar, 2017

IPEC+’nın başlatılması 
Çalışma yaşamında temel ilkeler ve haklara yönelik bütüncül yaklaşım

Launch of IPEC+ 
An integrated approach on fundamental principles and rights at work

2015



IPEC+ üç tematik alanda eyleme öncelik vermektedir: Kırsal ve kayıtdışı ekonomiler, işletmeler, 
küresel ve yerel tedarik zincirleri, kriz ve kırılganlık durumları. Bu üç alanın her biri çocuk 
işçiliği ve zorla çalıştırmaya karşı mücadelede belirli zorluklar ve fırsatlar ortaya koymaktadır.

IPEC+ prioritises action in three thematic areas: Rural and informal economies, enterprises and 
global and domestic supply chains, and situations of crisis and fragility. Each of these three areas 
pose specific challenges and opportunities in the fight against child labour and forced labour.

Endonezya, 2005 
Indonesia, 2005

Lübnan, 2014 
Lebanon, 2014

Öncelikli faaliyet alanları
Priority areas of action



Çocuk işçiliği, kırsal ve kayıtdışı ekonomilerde yoğunlaşmaktadır. Yetişkinler ve 
yasal çalışma çağındaki gençler için insana yakışır işleri teşvik eden, kırsal geçim 
kaynaklarını ve gelirleri iyileştiren, kayıtdışı ekonomiden kayıtlı ekonomiye geçişi teşvik 
eden işgücü piyasası politikaları çocuk işçiliğiyle mücadelenin anahtarıdır.

Child labour is concentrated in the rural and informal economies. Labour market 
policies that promote decent work for adults and youth of legal working age, improve 
rural livelihoods and incomes and promote the transition from the informal to formal 
economy are key to tackling child labour.

Guatemala, 2007

Kırsal ve kayıtdışı ekonomilerde 
istihdamı teşvik etmek

Promoting employment in the  
rural and informal economies



Ending child labour in supply chains

Filipinler, 2016 
Philippines, 2016

Mozambik, 2017 
Mozambique, 2017

Çocuk işçiliği, küresel ve yerel tedarik zincirlerinde yaygın biçimde devam etmektedir. 
Temeldeki nedenlerin ve belirli bir tedarik zincirinin ötesinde belirli bir alanda her türlü 
çocuk işçiliğiyle mücadele eden alana dayalı yaklaşımların ele alınması, düzenleme ve 
uygulamaların güçlendirilmesi ve sosyal uygunluğun desteklenmesi, sorunu çözümleme 
konusunda ilerlemenin anahtarıdır.

Child labour remains widespread in global and domestic supply chains. Addressing root 
causes and area-based approaches that tackle all forms of child labour in a given area 
beyond a particular supply chain, as well as strengthening regulation and enforcement 
and promoting industry compliance are key for progress in addressing the problem.

Tedarik zincirlerinde  
çocuk işçiliğini sona erdirmek



Çocuk işçiliği kaygılarının insani yardım faaliyetlerinin her aşamasında anaakımlaştırılması, 
kamu otoritelerinin dahil edilmesi ve mevcut ulusal sistemler üzerine inşa edilmesinin yanı 
sıra eşgüdüm ve toplu eylemin güçlendirilmesi, kriz ve kırılganlık durumlarında çocuk 
işçiliği ile mücadelenin temel unsurlarıdır. Aynı derecede önemli olan, çocuk işçiliğine olan 
bağlılığı azaltmak için geçim kaynaklarına erişimin iyileştirilmesi ve silahlı çatışmalarda 
çocukların acil ihtiyaçlarına yönelik önlemlerin geliştirilmesidir.

Mainstreaming child labour concerns in all phases of humanitarian action, engaging 
public authorities and building upon existing national systems, as well as strengthening 
coordination and collective action is key to tackling child labour in situations of crisis and 
fragility.  Equally important is improved access to livelihoods to reduce reliance on child 
labour and improved responses to the urgent needs of children in armed conflict.

Sri Lanka, 2005Güney Sudan, 2018 
South Sudan, 2018

Kriz ve kırılganlık durumlarında  
çocuk işçiliğiyle mücadele
Tackling child labour in  

situations of crisis and fragility



The 2030 Agenda for Sustainable Development
2015 yılında, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme ile ilgili Hedef 8’i de içeren Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
(SKH), BM tarafından kabul edilmiştir. SKH Hedef 8.7, zorla çalıştırma, modern kölelik ve insan kaçakçılığının 
ortadan kaldırılması ve 2025 yılına kadar her türlü çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi için çağrıda bulunmaktadır.  
Bu hedefe ancak kimsenin geride bırakılmamasıyla ulaşılabilir - koşullar ne kadar zor ve zorlu olursa olsun.

In 2015, the Sustainable Development Goals (SDGs) are adopted by the UN, including Goal 8 on decent work and 
economic growth. SDG Target 8.7 calls for the eradication of forced labour, modern slavery and human trafficking and 
by 2025 the end of child labour in all its forms. This target can only be achieved if no one is left behind – no matter how 
difficult and challenging the circumstances.

Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi

İNSANA YAKIŞIR İŞ VE 
EKONOMİK BÜYÜME



2016    

2016 yılında, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 8.7’ye ulaşmayı taahhüt 
eden küresel bir stratejik ortaklık olan İttifak 8.7 başlatılmıştır.  
Bu ittifak kapsamında, ILO, paydaşlarıyla birlikte, çocuk işçiliği,  
zorla çalıştırma, modern kölelik ve insan kaçakçılığı ile mücadele 
eylemini hızlandırmaya çalışmaktadır.

2016 marks the launch of Alliance 8.7, a global strategic partnership 
committed to achieving Sustainable Development Goal Target 8.7. Under 
this Alliance, the ILO, along with partners, works to accelerate action to 
tackle child labour, forced labour, modern slavery and human trafficking.

“Çocuk işçiliğini kesin olarak sona erdirmek için şimdi harekete geçmemiz gerektiği mesajı, Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri tarafından teyid edilmiştir. Beraber hareket ederek, çalışma yaşamının geleceğini çocuk işçiliğinin  
olmadığı bir gelecek haline getirmek, imkanlarımız dahilindedir.” 
Guy Ryder, ILO Genel Direktörü

“The message that we must act now to stop child labour once and for all has been affirmed by the Sustainable 
Development Goals. Acting together, it is within our means to make the future of work a future without child labour.”
Guy Ryder, ILO Director-General

Moritanya, 2019 
Mauritania, 2019

Launch of Alliance 8.7

Amerika Birleşik Devletleri, 2016 
United States, 2016

İttifak 8.7’nin başlatılması



2017 yılında, Buenos Aires’te (Arjantin) düzenlenen IV. Çocuk İşçiliğinin Kalıcı Biçimde 
Sona Erdirilmesi Küresel Konferansı’nda kabul edilen Buenos Aires Deklarasyonu, 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 8.7’ye ulaşmak için temel ilke ve eylemleri içermektedir.  
Ek olarak, yaklaşık 100 taahhüt, hükümet, işçi ve işveren örgütleri ile sivil toplum 
örgütlerinin ileriye dönük taahhütlerini ortaya koymaktadır.

In 2017, the Buenos Aires Declaration, adopted at the IV Global Conference on the 
Sustained Eradication of Child Labour, held in Buenos Aires (Argentina), contains 
principles and actions to achieve SDG Target 8.7. In addition, almost 100 pledges spell 
out governments, workers’ and employers’ organizations and civil society organizations 
commitments going forward.

Çocuk işçiliği ve zorla çalıştırma ile  
mücadele çabalarını büyük ölçüde artırmak

Redoubling efforts to combat 
child labour and forced labour

Arjantin, 2017 
Argentina, 2017



Sorun büyüklüğünü koruyor... 
eylemi hızlandırma zamanı

The problem remains large... 
time to accelerate action

Çocuk işçiliğinde 246 milyon çocuk
246 million children in child labour
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2025 yılına kadar çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine 
yönelik öngörülen eğilim
Projected trend towards eliminating child labour by 2025
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Çocuk işçiliğinin tüm biçimlerinin sona erdirilmesi için Hedef 8.7 tarihi 
Target 8.7 date for ending child labour in all its forms

2012-2016 döneminde ilerleme hızına ilişkin eğilim çizgisi
Trend line based on pace of progress during 2012-2016

2016 yılı ILO küresel tahminleri, 2002’den bu yana çocuk işçiliğinin 92 milyon azaldığını 
göstermektedir. Ancak bugün hala, 73 milyonu tehlikeli işlerde olmak üzere 152 milyon  
çocuk işçi bulunmaktadır. 2025 yılına kadar her türlü çocuk işçiliğinin 
sona erdirilmesine yönelik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine ulaşmak için eylemi 
önemli ölçüde hızlandırmamız gerekmektedir.

The 2016 ILO global estimates show that there are 92 million fewer children in child labour 
since 2002. Yet today, there are still 152 million children in child labour, of which 73 million are 
in hazardous work. We need to significantly accelerate action to achieve the SDG target of 
zero child labour, in all its forms, by 2025.



Çocuk işçiliğinin temel 
nedenlerini ele almak

Addressing the root
  causes of child labour

Yoksulluk, gelir güvencesizliği, gelenekler ve sosyal dışlanma, kamu hizmetlerinin eksikliği, 
çalışma yaşamında hakların reddedilmesi ve siyasi irade eksikliği, çocuk işçiliğinin temel 
nedenleridir. Dört ana politika alanındaki önlemler - sosyal diyalog ile desteklenen - yasal 
standartlar ve düzenlemeler, işgücü piyasaları, sosyal koruma ve eğitim - çocuk işçiliğinin 
sona erdirilmesi için ümit vaadetmektedir.

Poverty, income insecurity, tradition and social exclusion, lack of public services, denial of 
rights at work and lack of political will are root causes of child labour. Measures in four main 
policy areas – legal standards and regulation, labour markets, social protection and education 
– underpinned by social dialogue – hold promise for eliminating child labour.

Gana, 2012 
Ghana, 2012

Uluslararası Çalışma Konferansı, 2010 
International Labour Conference, 2010



Yasaların kabul edilmesini ve 
uygulanmasını sağlamak

Ensuring laws are adopted,  
applied and enforced

Çocuk işçiliğine ilişkin Sözleşmelerin geniş kapsamda onaylanması ile birlikte artık pek çok ülke çocukların 
çalışmasına ilişkin yasal düzenlemeler de yapmış bulunmaktadır. Uygulamanın güçlendirilmesi ve iş teftişi
hizmetlerinin ulaşamadığı yerlere, özellikle de en kötü çalışma biçimlerinin meydana gelebileceği 
ekonominin “gizli” kısımlarına ulaşılması için stratejiler geliştirilmelidir.

With the widespread ratification of the child labour Conventions most countries have put in place the legal 
regulation of children’s work. Strategies need to be developed to strengthen enforcement and cover areas 
beyond the reach of labour inspection services and in particular “hidden” parts of the economy in which 
some of the worst forms of labour abuse occur.

Brezilya, 2010 
Brazil, 2010



Çocuk işçiliğini sona erdirecek 
temel strateji olarak eğitim

Education as a key strategy 
to end child labour

Hem kız hem de erkek çocuklarının en azından asgari çalışma yaşına gelene kadar kaliteli eğitime 
erişimlerinin sağlanması çocuk işçiliğiyle mücadelede temel politika araçlarından biri olmaya devam 
etmektedir. Çalışma yaşamının çarpıcı biçimde değiştiği bir zamanda, kaliteli eğitime ve çocukların gerekli 
temel becerilere sahip olmalarının sağlanmasına duyulan ihtiyaç daha önce hiç olmadığı kadar fazladır.

Ensuring that children, both boys and girls, can access quality education at least to the 
minimum age of employment remains a key policy tool in tackling child labour. At a time 
when the world of work is dramatically changing, the need for quality education and ensuring 
children have the skills they need is greater than ever.

Gana, 2010 
Ghana, 2010

Kamboçya, 2010 
Cambodia, 2010



Herkes için sosyal 
koruma sağlamak

Ensuring social 
protection for all

Toplum veya aile düzeyinde yoksulluk, çocuk işçiliğinin temel nedenlerinden biridir. 
Sosyal koruma, yoksul ailelere destek sağlar ve onların ekonomik şoklar gibi zor 
koşulları atlatmalarına yardımcı olur, böylece, aileler, temel ihtiyaçlarını karşılamak için 
çocuk işçiliğine başvurmak durumunda kalmazlar.

Poverty at the community or family level is one of the root causes of child labour. Social 
protection provides support to poor families, and assistance to help them weather 
difficult situations, such as economic shocks, so they are not driven to resort to child 
labour to meet their basic needs.

Brezilya, 2003 
Brazil, 2003



İşçi ve işveren örgütleri, çocuk işçiliğiyle mücadele etmeye yönelik ulusal politika ve  
eylem planlarının geliştirilmesinde hükümetlerle etkileşimde bulunulmasında,  
Ulusal Yönlendirme Komitelerine katılımda ve her seviyede eylemin desteklemesinde  
kilit rol oynamaktadır.

Workers’ and employers’ organizations play a key role in engaging with governments in 
the development of national policies and action plans to tackle child labour, participating in 
National Steering Committees and supporting action at all levels.

Underpinned by social dialogue

Gana, 2016 
Ghana, 2016Peru, 2018
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Çocuk işçiliğinin olmadığı bir 
Çalışma Yaşamı Geleceği

A Future of Work 
without child labour

Herkes için insana yakışır ve sürdürülebilir gelir sağlayan bir çalışma yaşamı 
geleceğine, çocuk işçiliği ortadan kaldırılmadan ulaşılması mümkün değildir. ILO, 
100 yıl önce ilk kez toplandığında belirlenen hedef - çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi - 
ulaşılabilirdir, ancak 2025 yılına kadar bu hedefe ulaşılmasını sağlamak için şu an acil 
eylem gerekmektedir. Şimdi harekete geçmeliyiz!

A future of work that provides decent and sustainable incomes for all cannot be achieved 
without the elimination of child labour. The goal set when the ILO first met 100 years 
ago – the abolition of child labour – is within reach, but urgent action is now required to 
ensure that goal is reached by 2025. We must act now!

Dominik Cumhuriyeti, 2009 
Dominican Republic, 2009

Gana, 2014 
Ghana, 2014


