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DIA MUNDIAL CONTA O TRABALHO INFANTIL…
O dia 12 de junho, é o Dia Mundial contra o
Trabalho Infantil, e foi instituído pela
Organização Internacional do Trabalho (OIT)
em 2002, ano da apresentação do primeiro relatório global sobre
o trabalho infantil na Conferência Internacional do Trabalho.
Este ano tem como lema “COVID-19: Proteja as crianças do
trabalho infantil, agora mais do que nunca! “. Um ano que
vai concentrar-se na crise da economia e do mercado de trabalho
resultante da pandemia COVID-19. Esta crise está a ter um
enorme impacto na vida e nos meios de subsistência das pessoas
e pode empurrar milhões de crianças vulneráveis para o trabalho
infantil. Já existem cerca de 152 milhões de crianças em trabalho
infantil, das quais 72 milhões estão em trabalhos perigosos.
Os Materiais relativos à campanha da OIT do Dia Mundial contra
o Trabalho Infantil, folheto com os dados relevantes
relativamente ao trabalho infantil e o póster, estão disponíveis
no site da OIT.
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