12. juni
Världsdagen mot barnarbete

fokuserar i år
på trafficking på människohandel med barn upp till 18 år

Trafficking av barn är den värsta formen av barnarbete

1.2 miljoner barn
pojkar och flickor utsätts årligen för människohandel

de exploateras inom jordbruk, gruvarbete, fabriksarbete,
sexindustrin eller som barnsoldater.
International Labour Organization (ILO)
har uppmärksammat människohandel med barn genom
konventionen om tvångsarbete (nr 29)
Sedan 1999 har arbetet mot trafficking förstärkts genom ILO: s
konventionen ”Den värsta formen av barnarbete” (nr 182).
Konventionen fastslår att människohandel med barn liknar
slaveri och uppmanar alla länder att omedelbart införa åtgärder
för att säkerställa att de värsta formerna av barnarbete förbjuds.

Sedan 2002 har 117 medlemsstater ratificerat konvention 182

Svenskt bistånd
Opinion i Sverige
Svenskarnas attityder till biståndsfrågor 2004

 Starkt engagemang trots vikande biståndsvilja

Hur mycket pengar satsar Sverige på utvecklingssamarbete?
Utvecklingssamarbetet kostade cirka 21,8 miljarder. Det
motsvarar ungefär sex kronor per svensk och dag.

Samtidigt köpte varje svensk dagligen
 alkohol och tobak för 14 kronor
 kläder och skor för 19 kronor
 grundskolan kostade oss 22 kronor

Europeiska Unionen
Sveriges bidrag till EU 2004 var ungefär 8 kronor per invånare
och dag, eller totalt 26,9 miljarder.

Sverige får tillbaka i form av bidrag från EU, 11,6 miljarder.
Netto kostade EU-medlemskapet 4,60 per person och dag.

Svenskarnas attityder till biståndsfrågor 2004
Utvecklingen i fattiga länder påverkas av många andra faktorer än
bistånd, det är ca åtta av tio människor i Sverige överens om. De anser
att de rika länderna kan påverka utvecklingen i fattiga länder genom
minskade jordbrukssubventioner, ändrade handelsvillkor och arbete för
fred och säkerhet. Det visar årets SCB - mätning av inställningen till
bistånd i Sverige.

Synen på hur rika länder kan bidra till utveckling i världen stämmer väl
överens med den nya politiken för global utveckling som antogs av
riksdagen i december 2003. Det är när bistånd, näringspolitik, forskning,
handel, jordbruk och miljö samverkar som det finns en möjlighet att nå
global utveckling och minskad fattigdom.

I SCB-undersökningen anger över 60% att förändrade handelsvillkor är
avgörande för att minska fattigdomen i världen. Det finns också en stark
majoritet för en minskning av de rika ländernas jordbrukssubventioner.

Sveriges befolkning saknar samtidigt kunskap om sin omvärld. Bara var
femte känner till de förbättringar i levnadsnivå som skett i fattiga länder
de senaste decennierna.

Knappt 20% tror exempelvis att levnadsvillkoren i de fattiga länderna
har förbättrats de senaste 30 åren, medan FN:s statistik visar att
barndödligheten halverats samtidigt som medellivslängden ökat. Mer än
hälften tror att läskunnigheten ligger under 30 procent i
utvecklingsländer, medan den korrekta siffran är över 70 procent.
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