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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Länsimaat ovat alkaneet vastustaa lapsityövoimaa 1980- luvulta lähtien. Samaan aikaan alan tutkimus on laajentunut ja tieto on lisääntynyt.
Tosin lapsityöläisistä ei ole olemassa yhtenäistä tietokantaa. Lapsityöläisiä ovat ne, jotka työskentelevät liian nuorina liian paljon. ILOn mukaan
alle 11-vuotiaat eivät saa työskennellä lainkaan, 12-14-vuotiaat saavat tehdä kevyttä työtä ja alle 15-17-vuotiaat saavat tehdä vaaratonta työtä alle
43 tuntia viikossa.
Teollistumisen aikaan länsimaissa käytettiin paljon lapsityövoimaa. Perheet tarvitsivat lapsien ansaitseman tulon selviytyäkseen. Tulotason
noustessa lapsityövoiman määrä väheni. Nykyään lapsityöläisiä on noin 250 miljoonaa maailmassa. Lasten työnteko on yleisintä köyhissä
maissa. Länsimaissa lapsityövoimaa ei nykyään juuri esiinny. Lapsityövoimaa esiintyy eniten Aasian ja Tyynenmeren alueella. Tosin Afrikassa
lähes kolmannes lapsista tekee työtä. Suuri osa lapsista tekee maatalous- tai kotitöitä. Lapsityövoiman määrää on vaikea arvioida, koska
esimerkiksi kotityö jää kokonaan huomiotta.
Kotitaloudessa vanhemmat tekevät lapsen puolesta päätöksen lapsen ajankäytöstä. Useissa malleissa oletetaan, että vanhemmat ovat altruistisia
lapsiaan kohtaan. Tutkielmassa selvitetään kirjallisuuskatsauksena, miksi kotitaloudet tarjoavat lapsityövoimaa? Suurimpana syynä
lapsityövoiman tarjontaan pidetään köyhyyttä, mikä on kuitenkin saanut kritiikkiä ja on kiistanalainen. Monissa malleissa oletuksena on, että
vanhemmat lähettävät lapsensa työmarkkinoille vain, jos perhe ei pysty selviytymään ilman lasten ansaitsemia tuloja. Lasten työskennellessä
koulunkäynti kärsii ja lapsen inhimillinen pääoma ei kartu. On todennäköistä, että lapsella ei aikuisena ole varaa kouluttaa omia lapsiaan ja
köyhyyskierre jatkuu.
Lapsityövoima voidaan kieltää lainsäädännöllä. ILO yhdisti vuonna 1973 kaikki lapsityövoimaa koskevat konventionsa yhdeksi. Vuonna 1999
hyväksyttiin konventio C182, jolla yritetään poistaa lapsityövoiman vaarallisimmat muodot. Onko kieltäminen paras tapa poistaa lapsityövoima?
Taloudellinen kasvu vähentää lasten työntekoa. Se on kuitenkin hidas väylä. Jos lapsityövoima kielletään lainsäädännöllä, kotitaloudet
menettävät lasten työnteosta saamansa tulot ja niiden taloudellinen asema heikkenee. Jos lapsityövoima kielletään ja köyhiä kotitalouksia ei
millään lailla tueta, voivat köyhien kotitalouksien lapset joutua huonompaan asemaan kuin työskennellessään. 1800-luvulla lapsityövoimaa
yritettiin rajoittaa lainsäädännöllä. Osa historioitsijoista on sitä mieltä, että lainsäädännöllä ei ollut merkittävää vaikutusta. Tulotason nousu
vähensi lasten työntekoa.
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