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Cartografi a dels drets

Treball 
infantil

Defi nició de l’indicador

Percentatge de nens i nenes de 5 a 
14 anys involucrats/des en el treball 
infantil en el moment de l’enquesta. 
Es considera que un/a nen/a està 
en situació de treball infantil si es 
donen les condicions següents:

a  Nens/es de 5 a 11 anys que, durant 
la setmana de referència, van 
fer almenys una hora d’activitat 
econòmica o, almenys, 28 hores 
de tasques domèstiques o

b Nens/es de 12 a 14 anys que, 
durant la setmana de referència, 
van fer almenys 14 hores d’activitat 
econòmica o, almenys, 28 hores 
de tasques domèstiques.

Font dades: UNICEF i CSI (nombres absoluts)

Segons dades de l’OIT, el nombre global de nens/es en situació de treball infantil ha disminuït 
un terç des de l’any 2000, en què s’ha passat de 246 milions a 168 milions. D’aquests, més de la 
meitat, és a dir 85 milions, efectuen treballs perillosos (davant 171 milions l’any 2000).

• La regió d’Àsia i el Pací� c continua registrant el nombre més alt de nens i nenes 
(gairebé 78 milions o el 9,3% de la població infantil) i l’Àfrica subsahariana 
segueix sent la regió amb la més alta incidència de treball infantil (59 milions, 
més del 21% de la població infantil). Les diferències regionals en la participació 
en el treball infantil són considerables: a la regió d’Àsia i el Pací� c es registra 
el major nombre absolut de nens/es en situació de treball infantil mentre 
que l’Àfrica subsahariana és la regió que exhibeix la taxa més alta de treball 
infantil. En tot el grup d’edat de 5 a 17 anys, els nens/es en situació de treball 
infantil s’eleven a gairebé 77,7 milions a l’Àsia i el Pací� c, a 59,0 milions a l’Àfrica 
subsahariana, a 12,5 milions a l’Amèrica Llatina i el Carib, i a 9,2 milions a l’Orient 
Mitjà i a l’Àfrica del Nord.

• L’agricultura continua sent, amb diferència, el sector amb el major nombre de 
nens i nenes en situació de treball infantil (98 milions o 59%), però el nombre de 
nens/es en els serveis (54 milions) i la indústria (12 milions) no és insigni� cant. 
La majoria es troba principalment en l’economia informal.

• S’ha registrat una disminució del 40% del treball infantil en les nenes 
des de l’any 2000, mentre que en els nens la disminució és del 25%.

• Els nens superen en nombre les nenes en tots els sectors, amb excepció del 
treball domèstic, una forma de treball que es realitza d’amagat de la vista 
del públic i fora de l’abast de les inspeccions de treball. Això fa que els nens 
i les nenes involucrats en aquesta forma de treball siguin particularment 
vulnerables a l’explotació i l’abús. 1

Progressos

Els progressos que s’han aconseguit durant els últims dotze anys en 
matèria de treball infantil s’han fet en un context de lluita constant que 
ha implicat una pluralitat d’actors i esforços a diferents nivells.

Un dels mecanismes que ha permès progressar en la lluita contra el treball infantil 
ha estat el compromís polític dels governs en aquests últims dotze anys. Aquest 
compromís es re� ecteix en la rati� cació del Conveni de l’OIT núm. 182 sobre les 
pitjors formes de treball infantil i un increment en les rati� cacions del Conveni 
de l’OIT núm. 138 sobre l’edat mínima d’accés al treball, que són els principals 
instruments jurídics internacionals per a la lluita contra el treball infantil. Mitjançant 
la rati� cació d’aquests convenis, els països rati� quen o� cialment que el treball 
infantil ja no és acceptable, es comprometen a posar-hi �  i acorden presentar 
memòries periòdiques a l’OIT sobre els seus progressos en l’aplicació dels convenis 
i assumint la responsabilitat de retre comptes a la comunitat internacional.

Al compromís polític i jurídic, cal afegir-hi l’existència d’un marc legislatiu sòlid. 
Una bona legislació nacional en matèria de treball infantil és fonamental per endegar 
qualsevol acció i per poder de� nir el que signi� ca el treball infantil, a �  d’abolir-lo2 
i proporcionar la informació estadística necessària sobre el treball infantil. 

També se segueixen realitzant esforços a través del programa Educación 
para Todos (EPT), que ha impulsat noves inversions destinades a millorar 
l’accés i la qualitat de l’educació, així com també a través de la incentivació 
de la protecció social, ja que s’ha constatat que als països on s’inverteix per a 
incrementar la cobertura social s’observa una disminució del treball infantil.3

A escala mundial, el nombre de nens i nenes de 5 a 17 anys víctimes del treball 
infantil ha disminuït en gairebé 78 milions entre el 2000 i el 2012. Cal dir, però, 
que la disminució en el nombre de nenes en situació de treball infantil va ser 
major que el de nens en el període 2000-2012. Va haver-hi un decreixement del 
40% en el nombre de nenes i un 25% en el nombre de nens. En nombres absoluts, 
la disminució del treball infantil entre les nenes de 5 a 17 anys del 2000 al 2012 
ha estat de 45,1 milions; en canvi, en el cas dels nens ha estat de 32,4 milions, 
malgrat que en el període 2004-2008 va haver-hi un lleuger augment.

Propostes per a la millora:

És necessari reforçar l’acció en cinc àmbits, que són: educació, 
protecció social, polítiques relatives al mercat de treball, 
mesures legislatives i promoció del treball digne.

1. Educació: augmentar els esforços per ampliar l’accés dels nens i les 
nenes a una educació bàsica adequada que promogui l’aprenentatge 
de qualitat i/o el desenvolupament de competències.

2. Protecció social: augmentar-la amb l’objectiu de prevenir 
que les famílies en situació de vulnerabilitat recorrin al treball 
infantil per fer front a la seva situació econòmica i social.

3. Polítiques relatives al mercat de treball: ampliar les oportunitats 
de treball digne per als i les joves en edat de treballar legalment amb 
l’objectiu d’oferir a les famílies un incentiu per invertir en l’educació 
dels seus � lls i � lles i garantir, així, ingressos millors i més segurs.

4. Mesures legislatives: continuar enfortint els marcs jurídics relatius 
a tots els principis i drets fonamentals en el treball posant especial 
èmfasi en la identi� cació i la prohibició del treball infantil i perillós.

5. Promoció del treball digne per als adults i en totes les seves dimensions: 
La vulneració dels drets laborals dels progenitors incrementa el treball infantil 
i reprodueix el cercle viciós de la pobresa. La pobresa obliga les famílies, per 
sobreviure, a què els seus � lls/es abandonin el sistema educatiu per accedir al 
món del treball. Això provoca un increment del nombre de treballadors/es, cosa 
que comporta un descens dels salaris que convenç, encara més, les famílies 
que els seus � lls/es haurien de treballar en lloc d’assistir a l’escola. El treball 
infantil generalitzat tampoc incentiva els ocupadors/es a invertir en noves 
tecnologies i promou formes de producció intensives en mà d’obra. A més a 
més, en una societat en què existeix el treball infantil, la demanda d’educació 
serà escassa i serà difícil aplicar normes sobre l’edat mínima i l’educació 
obligatòria. Finalment, a mesura que els nens/es que treballen esdevinguin 
adults, com que no tenen la formació adequada, és molt probable que es 
vegin obligats a enviar els seus � lls/es a treballar. La pobresa i la manca de 
treball digne engendra més precarietat, més pobresa i més treball infantil.4
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Refl exió

Existeixen relativament poques dades disponibles sobre el treball infantil 
a les regions d’Europa occidental i de l’Àsia central i a la subregió del Pací� c, 
així com en les economies industrialitzades i en diversos països asiàtics. 
A molts països de l’Àfrica subsahariana es disposa ara de dades sobre el treball 
infantil, però les dades referents al treball perillós encara són limitades, i les 
dades comparables en el temps, necessàries per al seguiment i l’avaluació 
de l’evolució del treball infantil, segueixen sent inadequades. Per tant, és 
important posar �  a aquestes llacunes de dades mitjançant les institucions 
estadístiques nacionals, que han de facilitar el seguiment e� caç dels progressos 
en la lluita contra el treball infantil a escala nacional, regional i mundial.

Tancar els ulls al treball infantil pot erosionar l’estructura de la societat i 
empobrir o destruir el potencial humà necessari per al creixement econòmic 
sostenible i la reducció de la pobresa. Com a conclusió podem dir que, 
d’una banda, els esforços mundials de lluita contra el treball infantil portats 
a terme en aquests últims dotze anys han donat els seus fruits: el treball 
infantil ha disminuït en quasi una tercera part, i el treball perillós, en més de 
la meitat entre el 2000 i el 2012; d’altra, el ritme dels progressos segueix sent 
massa lent per aconseguir la meta d’eliminar les pitjors formes per al 2016 
(establerta pel Consell d’Administració de l’OIT al novembre de 2006).
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