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24Lao động trẻ em

Ngày nay, các nhà máy không phải là nơi an toàn cho trẻ em làm việc vì 
các điều kiện làm việc trong nhà máy có thể làm tổn thương cơ thể đang 
phát triển của trẻ khiến trẻ giảm khả năng thành người trưởng thành khỏe 
mạnh. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế: “trẻ em thuộc về trường học chứ 
không phải làm việc trong chuỗi cung ứng”.

Bạn và công đoàn hoặc tổ chức cộng đồng có thể giúp trẻ em đến trường 
và chấm dứt lao động trẻ em trong nhà máy.

• Tiếp cận với lao động trẻ em và gia đình của trẻ để hiểu nhu cầu 
và tìm giải pháp giúp trẻ vì trẻ không đáng phải làm việc vì gia đình 
chúng nghèo.  

• Đàm phán với chủ doanh nghiệp để trả lương công bằng cho lao động 
trẻ em và giúp những trẻ phải lao động có cơ hội đến trường.

• Từ chối làm việc cùng với lao động trẻ em khi chủ doanh nghiệp 
thuê lao động còn quá trẻ hoặc giao cho họ những công việc nguy hiểm. 

• Báo cáo các trường hợp thuê lao động trẻ em bất hợp pháp cho 
chính quyền và các cơ quan bảo vệ trẻ em để họ có thể giúp trẻ quay lại 
trường học và có thu nhập.  

• Vận động để có luật bảo vệ trẻ em và trừng phạt những đối tượng thuê 
trẻ em bất hợp pháp. 

• Tổ chức để có quy định về lương đủ sống để các gia đình có một cuộc 
sống đầy đủ, trẻ em được đi học và tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc 
trẻ em. (xem trang 296).
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Công việc nhà máy huỷ hoại trẻ em
Những mối nguy hiểm trong công việc như tiếng ồn, bụi, hóa chất, hỏa 
hoạn và thao tác lặp đi lặp lại ảnh hưởng đến trẻ không khác gì những 
ảnh hưởng mà lao động trưởng thành phải 
đối mặt.

Nhưng, điều kiện làm việc nguy 
hiểm có thể gây hại cho trẻ em 
nhiều hơn vì cơ thể và não của trẻ 
vẫn đang phát triển và dễ bị chấn 
thương và mắc bệnh hơn. Chấn 
thương hoặc bệnh tật do công 
việc có thể làm chậm sự phát 
triển của trẻ hoặc làm cho trẻ bị 
khuyết tật và điều đó khiến trẻ 
không thể học tập, làm việc hoặc 
có được một công việc tốt hơn 
khi trưởng thành.

Lao động trẻ em có thể 
có trong nhà máy hoặc 

tại gia đình.

Lao động trẻ em
Lao động trẻ em là công việc do trẻ thực hiện, gây hại cho sức 

khỏe, sự phát triển hoặc giáo dục của trẻ. Lao động trẻ em thường 
ít tuổi hơn so với độ tuổi được phép làm việc thường xuyên và 
thường là trong độ tuổi đến trường. Ít có lao động trẻ em trong các 
nhà máy nhưng trẻ em thường làm công việc của nhà máy tại nhà 
hoặc trong các xưởng nhỏ. 

Nhiều quốc gia cho phép trẻ em ở độ tuổi đi học làm một số 
công việc ở gần nhà hoặc trong doanh nghiệp của gia đình. Pháp 
luật có thể giới hạn hình thức công việc mà trẻ em ở độ tuổi đi học 
có thể làm và số giờ chúng có thể làm việc. Trẻ có thể làm việc nếu 
chúng không tiếp xúc với hóa chất hoặc các điều kiện nguy hiểm và 
có đủ thời gian để đến trường, học tập, vui chơi, nghỉ ngơi và công 
việc đó không gây hại cho chúng. 

Lao động trẻ là từ 15 đến 18 tuổi và có việc làm thường xuyên 
ở một quốc gia có độ tuổi hợp pháp để làm việc dưới 18. Lao động 
trẻ có thể không còn là “trẻ em” theo quy định của pháp luật 
nhưng chúng chưa có kỹ năng và khả năng phán đoán của người 
lao động lớn tuổi. Ngoài ra, cơ thể và não của trẻ vẫn đang tiếp tục 
phát triển và việc tiếp xúc với hóa chất và công việc lặp đi lặp lại 
ảnh hưởng đến chúng nhiều hơn so với những người lao động lớn 
tuổi. Thông thường vì nhu cầu kiếm nhiều tiền nên trẻ nghỉ học. 
Đó là những lý do vì sao công việc trong nhà máy có hại cho trẻ 
hơn so với người lớn. 
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Trẻ em dễ bị thương hơn người lớn
Một số chủ nhà máy thuê trẻ em làm một số công việc nhất định vì họ 
nghĩ rằng trẻ nhanh nhẹn. Tuy nhiên, trẻ em có nguy cơ bị chấn thương 
cao hơn vì chúng nhỏ hơn và không kiểm soát được cơ thể và các cử động 
như người lớn. Máy móc, công cụ và vị trí làm việc được thiết kế cho người 
lớn chứ không phải dành cho cơ thể nhỏ bé của trẻ.

Các mối nguy hiểm ảnh hưởng đến trẻ nhiều hơn người lớn
Tiếng ồn: Lao động trẻ em có nhiều nguy cơ bị mất thính lực hơn người 
lớn vì những quy định về giới hạn tiếp xúc tiếng ồn được thiết lập cho 
người lớn nhưng lại không an toàn cho trẻ. Xem Chương 13: Tiếng ồn. 

Nhiệt: lao động trẻ em cũng có khả năng chịu 
nhiệt thấp hơn người lớn. Một môi trường 
an toàn cho người lớn có thể không an toàn 
cho trẻ. (Xem Chương 15: Nhiệt độ - nóng và 
lạnh).  

Công việc nặng nhọc: Công việc nặng nhọc 
có thể gây căng thẳng quá mức cho xương 
đang phát triển và có thể gây tổn thương 
xương hoặc suy giảm sự phát triển. 

Hóa chất: Trẻ em dễ bị tổn hại và nghiêm 
trọng hơn do tiếp xúc với hóa chất vì:

• Cơ thể của trẻ nhỏ hơn nên chúng nhận 
liều độc tố cao hơn so với người lớn khi 
tiếp xúc với cùng một lượng.

• Cơ thể của trẻ đang phát triển và dễ bị tổn hại 
hơn do các hóa chất độc hại. Nếu bị phơi nhiễm hóa chất độc hại 
tại nơi làm việc, điều này có thể gây hại cho các cơ quan đang phát 
triển của trẻ, cân bằng nội tiết tố, da và làm tăng nguy cơ mắc bệnh 
ung thư.

• Xương và cơ thể của trẻ hấp thụ chì, các kim loại khác và hơi khí độc 
nhanh hơn cơ thể người lớn và điều này có thể gây ra các vấn đề về 
khả năng học tập và phát triển cơ thể của trẻ.

• Trẻ thở nhanh hơn người lớn và điều này khiến chúng có nhiều khả 
năng bị bệnh do ô nhiễm không khí trong nhà và ngoài trời.

• Chúng thấp và sát mặt sàn hơn và dễ dàng ăn phải, hít phải hoặc 
chạm vào hóa chất rơi xuống sàn.
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Hủy hoại phát triển thể chất
Lao động trẻ em sẽ mắc các vấn đề tăng trưởng và chậm phát triển thể 
chất vì:

Thiếu hoạt động: Lao động trẻ em thường không có thời gian vui chơi, 
khám phá khu vực nơi chúng sinh sống hoặc tương tác với những đứa trẻ 

khác. Chúng cũng không có thời gian nghỉ ngơi 
nhiều như chúng cần để phát triển cơ thể khỏe 
mạnh. 

Tiếp xúc với chất độc: Lao động trẻ em tiếp xúc 
với chất độc có thể gặp các vấn đề về sức khỏe như 
đau đầu, khó thở, các vấn đề sinh sản sau này, bị 
ung thư hoặc thậm chí tử vong. Chất độc cũng có 
thể gây hại cho khả năng học của trẻ. 

Thiếu dinh dưỡng: Một số trẻ làm việc để gia 
đình có tiền mua thức ăn. Tuy nhiên, trẻ em làm 
việc trong các nhà máy thường bỏ bữa ăn để làm 
việc hoặc để đáp ứng các kế hoạch sản xuất. Trẻ 
suy dinh dưỡng có thể có sức khỏe kém hơn, mất 
thị lực, chậm phát triển, mất khả năng học tập và 
ít năng lượng hơn so với những đứa trẻ khác.

Hạn chế việc học
Công việc nhàm chán: Trẻ em làm những công việc đơn giản, nhàm chán 
thay vì đến trường để học và chơi sẽ không có được tinh thần tốt, các kỹ 
năng về xã hội và học tập quan trọng để chúng có thể sống tốt trong cộng 
đồng và xã hội.

Nghỉ học: Lao động trẻ em thường bỏ dở việc học và có thể không biết 
đọc, viết hoặc tính toán. Trẻ em không được giáo dục tốt sẽ có ít cơ hội 
việc làm hơn khi trưởng thành.

Trẻ tiếp xúc với chất 
độc có thể dẫn đến 
học chậm, dễ cáu 
kỉnh và bồn chồn 
hoặc có dấu hiệu 
chậm phát triển.

Câu chuyện của Noor
Noor sống ở một ngôi làng nhỏ tên là 

Serdang Lama ở bang Selangor, Malaysia. 
Noor đã làm việc từ năm 7 tuổi trong một 
xưởng nhỏ may áo phông. Noor gấp áo 
phông in hình để đem đi đóng gói. Noor 
làm 6 ngày một tuần từ 8:30 sáng đến 
5:30 chiều. Noor không có thời gian 
để chơi với những đứa trẻ khác. 

“Cháu muốn đi học nhưng nhà 
cháu không có tiền, do đó cháu sẽ 
tiếp tục làm việc ở đây.”
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Dấu hiệu công việc phù hợp với trẻ
• Trẻ ở độ tuổi hợp pháp để có thể làm công việc theo quy định 

pháp luật hoặc đang làm việc trong doanh nghiệp gia đình.

• Trẻ vẫn đi học và có thời gian để học, chơi và nghỉ.

• Trẻ được chăm sóc, khỏe mạnh và hạnh phúc.

• Công việc phù hợp với độ tuổi và khả năng về thể chất và tinh 
thần của trẻ.

• Các trẻ em trai và gái có cơ hội như nhau về việc làm.

• Trẻ được giám sát bởi người lớn có trách nhiệm và chăm sóc.

• Nơi làm việc an toàn, không nguy hiểm đến sức khỏe hay tính 
mạng của trẻ.

• Công việc được trả một mức lương xứng đáng và trẻ được học 
kỹ năng làm việc để có công việc tốt hơn trong tương lai.

• Trẻ không làm việc để trả nợ cho gia đình.

Dấu hiệu công việc có hại cho lao động trẻ em
• Trẻ đang ở tuổi đi học nhưng không đi học.
• Tuổi của trẻ và loại công việc vi phạm luật quốc gia hoặc quốc tế.
• Trẻ trông mệt mỏi, bẩn thỉu, thiếu ăn, ốm yếu hoặc không hạnh 

phúc.
• Trẻ bị buộc phải làm việc vì gia đình nghèo, bị bỏ rơi, hoặc 

bệnh tật hoặc do cha mẹ đã mất.
• Trẻ em gái phải làm việc vì chúng không được đi học.
• Trẻ không được trả mức lương xứng đáng.
• Trẻ bị buộc phải làm việc mà nhận được rất ít hoặc không có 

tiền công.
• Trẻ làm việc không có người giám sát hoặc bị người lớn lạm dụng.
• Trẻ làm việc trong giờ đến trường dù muốn đi học hoặc làm rất 

muộn hoặc rất sớm lúc trẻ đáng được nghỉ ngơi.
• Công việc nguy hiểm, không lành mạnh hoặc quá khó đối với 

lứa tuổi và khả năng thể chất hoặc trí tuệ của trẻ.
• Trẻ phải đối mặt với lạm dụng về cảm xúc, lời nói, thể chất hoặc 

tình dục.
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Nguyên nhân dẫn đến lao động trẻ em 
Trẻ sinh ra trong gia đình nghèo, nợ nần, hay mồ côi nên thường sẽ phải 
đi làm thay vì đi học.  

Thất nghiệp và không có tiền lương
Người lớn đi làm phải được nhận mức lương đầy đủ cho một tuần làm việc 
để có thể hỗ trợ gia đình. Tuy nhiên, người lớn có lương thấp, việc làm không 
ổn định và thất nghiệp sẽ khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh nghèo đói. Công 
việc trong các nhà máy thường không phải là nguồn thu nhập đầy đủ để các 
gia đình có thể duy trì cuộc sống do đó trẻ cũng phải làm việc.

Người sử dụng lao động thường tuyển dụng lao động trẻ em vì họ có thể 
trả lương ít hơn người lớn nhưng họ lại muốn trẻ làm việc như người lớn. 

Lời hứa không có thật về cơ hội đào tạo nghề
Trẻ em và thanh niên đôi khi làm việc ít hoặc không được trả công vì 
người sử dụng lao động hứa hẹn sẽ dạy họ các kỹ năng để làm việc trong 
tương lai. Ở nhiều nước, việc nhà máy đưa ra mức lương thực tập là hợp 
pháp nhưng sau đó họ cố gắng lợi dụng các thực tập sinh bằng cách giữ 
họ làm việc trong thời gian dài hơn với mức lương thấp.

Bệnh tật và thiếu chăm sóc sức khỏe
HIV, lao, sốt rét và thiếu chăm sóc sức khỏe làm người lớn suy giảm khả 
năng chăm sóc những lao động trẻ, vốn bị bắt buộc phải làm việc để 
bù đắp cho sự mất mát bố mẹ hoặc bố mẹ bị bệnh. 
Những bệnh này có thể được ngăn ngừa và điều trị 
khi được uống thuốc và chăm sóc sức khỏe. Ngoài 
ra, họ phải được trả đủ tiền công để có một chế độ 
ăn uống đủ chất và sống trong điều kiện lành mạnh.

Trẻ em không thể đến trường
Mặc dù pháp luật của nhiều 
nước quy định tất cả 
trẻ em đều có thể 
đến trường nhưng 
thực tế thì nhiều 
trẻ không được đi 
học vì chúng không 
thể chi trả học phí 
hoặc trường xa nhà và đi lại 
khó khăn. Trẻ em gái thường 
bỏ học để đi làm lấy tiền trả học phí cho 
anh em mình hoặc bị ép lập gia đình khi còn rất trẻ.

Tôi có thể không có 
đủ tiền để trả học phí 

cho con vào kỳ tới.

Nếu con không được 
đến trường thì con 

muốn làm việc để có 
thể giúp gia đình.
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Bảo vệ trẻ em và chấm dứt lao động 
trẻ em
Chính phủ các nước thường có quy định về độ tuổi tối thiểu đối với lao 
động trẻ khi bắt đầu công việc được trả lương thường xuyên. Độ tuổi này 
thường là cùng độ tuổi khi trẻ hoàn thành những năm học theo quy định 
của pháp luật tức là trong độ tuổi từ 12 đến 15 tuổi và tùy thuộc vào loại 
công việc mà trẻ làm. Các nước phát triển thường quy định việc học dài 
hơn do đó những người trẻ tuổi có thể bắt đầu làm việc thường xuyên ở độ 
tuổi 17 hoặc 18 tuổi. Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Liên Hợp Quốc 
(LHQ) đã quy định tuổi lao động tối thiểu là 15 tuổi.

Liên Hợp Quốc và Tổ chức Lao động Quốc tế  
quy định về việc làm và lao động trẻ em

Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em quy định trẻ em là bất kỳ ai 
dưới 18 tuổi và cần được chính phủ quốc gia chúng sinh sống bảo vệ. 

• Trẻ em có quyền được đi học.

• Trẻ em có quyền nghỉ ngơi, giải trí và chơi.

• Không để trẻ làm những công việc nguy hiểm, ảnh hưởng đến việc học 
hoặc có hại cho sức khỏe, cho sự phát triển về thể chất, tinh thần, đạo đức 
hoặc xã hội của trẻ.

• Chính phủ các nước phải quy định độ tuổi tối thiểu để có thể làm một 
việc thường xuyên, điều chỉnh giờ và điều kiện làm việc để tăng cường sự 
phục hồi về thể chất, tâm lý và hòa nhập xã hội cho lao động trẻ em.

Công ước về tuổi lao động tối thiểu (Số 138) và Công ước về xóa bỏ các 
hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất (Số 182) của Tổ chức Lao động Quốc 
tế cho thấy:  

• Trẻ em có thể làm những việc nhẹ bắt đầu từ 12 đến 13 tuổi với điều kiện 
công việc đó không ảnh hưởng đến việc học, nghỉ ngơi, vui chơi hoặc có 
hại cho sức khỏe của trẻ.

• Tuổi tối thiểu để có thể lao động là 15 tuổi.

• Tuổi tối thiểu để làm một công việc nguy hiểm là 18 tuổi.

• Các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất phải bị cấm.

Công ước về kiểm tra y tế cho trẻ em và thiếu niên làm việc trong công 
nghiệp của Tổ chức Lao động Quốc tế (Số 77) quy định: 

• Phải kiểm tra sức khoẻ cho lao động trẻ em và lao động trẻ tuổi trước khi họ 
bắt đầu công việc và kiểm tra mỗi năm một lần trong quá trình làm việc.

Vai trò của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Lao động Quốc tế và các tổ chức quốc tế khác nhằm 
thúc đẩy quyền của người lao động được giải thích trong Phụ lục A. 
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Tập trung vào các nguyên nhân sâu xa
Để loại bỏ các nguyên nhân sâu xa dẫn tới lao động trẻ em, mỗi quốc gia 
cần có một nền kinh tế giàu mạnh và mọi trẻ em có cơ hội đến trường.

• Tổ  chức để có điều  kiện làm việc và chi trả mức lương tốt hơn 
cho tất cả người lao động. Điều này giúp giảm số lượng trẻ em phải 
làm việc để giúp đỡ gia đình họ. 

• Tạo điều kiện học tập và học nghề cho người lớn để họ có khả năng 
kiếm tiền nhiều hơn. 

• Thực thi các chính sách pháp luật để đảm bảo người lao động 
nhận được tiền lương và lợi ích mà họ xứng đáng được nhận như 
chính sách về mức lương tối thiểu, tiền làm thêm giờ, an sinh xã hội, 
chăm sóc sức khỏe và trợ cấp thai sản. 

Các câu lạc bộ lao động trẻ em
Em đã làm việc một vài năm cho một nhà máy ở 

Bangkok, có một người bạn đã kể cho em về Câu lạc 
bộ lao động trẻ em. Câu lạc bộ này giúp lao động trẻ 
em biết các quyền mà họ có và cũng đấu tranh với 
người sử dụng lao động để yêu cầu họ tạo điều 
kiện cho lao động trẻ em cơ hội tham gia học tập 
để chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp hơn. Sau 
đó em đến tham dự các cuộc họp của câu lạc 
bộ đó và các thành viên của câu lạc bộ khuyến 
khích em trở thành một cán bộ toàn thời gian 
và được trả lương. Từ đó, em đến thăm các lao 
động trẻ em tại nơi họ làm việc để tìm hiểu 
về các điều kiện làm việc và chia sẻ với họ về 
quyền của lao động trẻ em cũng như khuyến 
khích họ đến tham dự các hoạt động của câu 
lạc bộ để tìm hiểu thêm. Em biên soạn các bản 
tin và thỉnh thoảng hỗ trợ tổ chức các sự kiện. 

Khi còn làm việc trong nhà máy, em tập trung làm việc cả ngày 
để hoàn thành công việc được giao mà không nghĩ gì đến việc khác. 
Ở câu lạc bộ này, em phải suy nghĩ rất nhiều vì công việc tổ chức các 
hoạt động của câu lạc bộ thì khó khăn hơn nhiều so với những việc 
mà em đã làm. Đôi khi em đã rất lo lắng và muốn nghỉ việc nhưng 
các thành viên ở đây đã động viên em tiếp tục và em đã làm khá tốt 
công việc này!

Prasert là một cậu 
bé đến từ tỉnh Khon 

Khaen, vùng đông bắc 
Thái Lan.
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Cơ hội học tập cho tất cả trẻ em
Cơ hội học tập dành cho tất cả trẻ em, phù hợp nhu cầu, sở thích của 
trẻ, đảm bảo chất lượng dạy và học và miễn phí (hoặc ít nhất là gia đình 
trẻ có thể chi trả). Nếu người lao động gây áp lực cho người sử dụng lao 
động không sử dụng lao động trẻ em thì trẻ em thường bị ép buộc làm 
những công việc khác thậm chí còn tồi tệ hơn để kiếm sống. Để trẻ không 
phải làm việc thì kinh tế của gia đình trẻ phải khấm khá hơn và phải có 
trường cho trẻ theo học. Tổ chức của bạn có thể:

• giúp lao động trẻ em tìm và học tại các trường học miễn phí, cũng có 
thể là cho trẻ tham gia các trường nghề và các trường này cung cấp 
thực phẩm miễn phí và bổ dưỡng cho trẻ.

• hỗ trợ kinh tế cho gia đình của trẻ để thay thế thu nhập mà trẻ kiếm 
được.

• cung cấp thức ăn và chỗ ở cho trẻ em mồ côi để chúng có thể đi học 
và học nghề thay vì phải làm việc.

• kết nối lại trẻ với gia đình nếu bị chia cách trước đó.

Chương trình tiền đổi lấy trường học  
giúp ngăn ngừa lao động trẻ em

Để ngăn chặn tình trạng lao động trẻ em, chính quyền bang 
Brasilia, Brazil đã triển khai một dự án tài trợ để hỗ trợ các gia đình 
nghèo. Ở đây hầu hết trẻ em đều đi làm vì gia đình của trẻ phụ thuộc 
vào tiền mà chúng kiếm được. Dự án này có tên là Bolsa Escola (trợ 
cấp học đường), dự án trao tặng các gia đình nghèo một khoản trợ 
cấp hàng tháng để trẻ (từ 5 đến 17 tuổi) trong gia đình họ được đi 
học thường xuyên. Số tiền này thay cho số tiền mà trẻ đem lại thu 
nhập cho gia đình và giúp gia đình trẻ đủ khả năng chi trả cho các 
nhu cầu cơ bản. Bolsa Escola đã thành công trong việc giúp trẻ có 
cơ hội đến trường thay vì phải đi làm: kết quả là số trẻ đi học đã 
tăng gấp đôi ở một số cộng đồng và trẻ ít bỏ học hơn. Bolsa Escola 
hiện là một chương trình quốc gia và được tích hợp với chương trình 
Bolsa Familia (trợ cấp gia đình), một chương trình cũng trợ cấp tiền 
cho các gia đình để trẻ em được tiêm chủng. Chương trình này đã 
có ảnh hưởng và nhân rộng ở các quốc gia khác trong khu vực Mỹ 
La-tinh và châu Phi.
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Chính phủ phải đảm bảo quyền của trẻ em 
Đây là điều mà các chính phủ phải làm:

• Thực thi quyền trẻ em được quy định trong các công ước quốc tế và 
luật của các quốc gia, tiểu bang và địa phương. 

• Xây dựng cơ sở pháp lý đối với công việc mà trẻ em ở tuổi đi học 
có thể làm: Luật bảo vệ lao động trẻ em thường giới hạn số giờ và 
thời gian trong ngày mà trẻ có thể làm việc vì điều này giúp tránh 
xung đột giữa thời gian học ở trường, việc học tập, vui chơi và nghỉ 
ngơi với công việc của trẻ. Các công việc có hại như sử dụng dụng cụ 
điện, làm việc gần máy móc nguy hiểm, sử dụng hóa chất, làm việc 
ở khu vực nóng và mang vác vật nặng thường cấm trẻ em làm việc. 

• Xây dựng quy định về giấy phép làm việc đối với lao động trẻ em 
ở tuổi đi học: Ở một số nước, người sử dụng lao động phải có giấy 
phép từ trường học khi họ muốn thuê trẻ em làm việc. Giấy phép này 
chứng nhận là trẻ đang đi học và người sử dụng lao động biết các giới 
hạn công việc đối với lao động trẻ em. 

• Xây dựng các chương trình hỗ trợ trẻ mồ côi: Các trung tâm 
dành cho thanh thiếu niên địa phương cần được thành lập để chăm 
sóc trẻ mồ côi hoặc trẻ vô gia cư bị buộc phải làm việc để nuôi sống  
bản thân. 

• Hỗ trợ thu nhập cho các gia đình: Có các chương trình dựa vào 
cộng đồng như trợ cấp thu nhập cơ bản, chăm sóc trẻ em, xây dựng 
nhà bếp và bữa ăn chung, xóa mù chữ cho người lớn, giáo dục và đào 
tạo nghề để trẻ có thể đến trường còn người lớn trong gia đình thì đi 
kiếm tiền. 

Công đoàn ở Brazil hành động
Liên đoàn người lao động thống nhất (The United Workers’ 

Confederation - CUT) đã tổ chức một chiến dịch quy mô quốc gia để 
ngăn chặn lao động trẻ em ở Brazil. Trong chiến dịch này, họ hợp 
tác với các trung tâm nghiên cứu và trường đại học để nghiên cứu 
về lao động trẻ em và ý kiến của người dân về lao động trẻ em ở mỗi 
khu vực. Người dân tham gia khảo sát cho rằng trẻ em nên làm việc 
ở khu vực thành thị hơn là khu vực nông thôn vì “Ít nhất thì trẻ cũng 
có việc để làm hơn là chỉ chơi trên đường phố.” Từ đó, Liên đoàn này 
đã cố gắng thu hút sự hỗ trợ từ cộng đồng để đấu tranh chấm dứt 
tình trạng lao động trẻ em bằng cách sử dụng các chương trình phát 
thanh, truyền hình, báo chí, sách, áp phích, video và triển lãm ảnh 
để nâng cao nhận thức về các điều kiện làm việc của lao động trẻ 
em. Liên đoàn cũng khuyến khích người sử dụng lao động trao đổi 
vấn đề lao động trẻ em với công đoàn. Công đoàn ngăn trẻ em làm 
những công việc nguy hiểm và giúp hỗ trợ cho trẻ và gia đình của 
trẻ. Chiến dịch này cũng đã có hỗ trợ tốt hơn cho giáo dục, thu nhập 
và các chương trình giải trí, tất cả đều là một bước để ngăn chặn lao 
động trẻ em trong tương lai.




