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nobels freDspris 2014

kuLTuRfORsTÅELsE: – barnearbeid handler om mer enn fattigdom, det handler om mangel på skole,
lærere, bøker, kapasitet og en sosial og kulturell forståelse for hvorfor det er viktig at barn går på skole,
sier frans roselaers, styremedlem i nobelprisvinner Kailash satyarthis organisasjon The global march.

168 mill. barn er på jobb
Yousafzai. både barnearbeid og kvalitetsutdanning for barn i utvi-

ederskap
– Vi har ikke gitt noen nye
løfter i dag. Men vi har i våre
budsjetter prioritert dette
området.
Internasjonalt
mener jeg verdenssamfunnet
må sette målsettinger som faktisk kan måles og følges opp,
og disse målene må være kompromissløse, sa Solberg.

sTaTsminisTER-dRøm

Yousafzai var klar på at Solberg bør oppmuntre andre
verdensledere til å være
handlekraftige i dette spørsmålet. Hun viste samtidig
beundring for den norske
statsministeren, som hun
også har møtt tidligere.
– Jeg er takknemlig og
svært glad for å stå her ved
siden av en kvinnelig statsminister. Det er et godt eksempel
på at kvinner kan nå langt,
også i politikken. Det føles
veldig inspirerende, sa hun.
Den 17 år gamle fredsprisvinneren legger ikke skjul
på at hun selv har ambisjoner
om å bli statsminister i hjemlandet Pakistan én dag.
– Jeg vil at landet mitt skal

gjøre viktige framskritt. Men
du kan først bli statsminister
når du er fylt 35 år, så det er
mange år igjen, sa Yousafzai.
Det vil i så fall ikke bli
første gang Pakistan velger
en kvinnelig statsminister.
Benazir Bhutto ble den første
kvinnelige statssjefen i et
muslimsk land i moderne tid,
da hun ble valgt i 1988. Hun
satt i to perioder.

– ikkE REdd

På spørsmål om episoden
under fredsprisutdelingen
hvor en mexicansk aksjonist
kom seg opp på podiet med
et flagg, svarte hun at hun
hadde forståelse og sympati
for de mexicanske studentene, og at hun ikke følte seg
truet av mannen.
– Jeg ble litt bekymret da
det skjedde, men jeg synes
ikke det var noe å bli redd for,
sa Yousafzai, og la til:
– Det er viktig at barn
høyner stemmen sin, og står
opp for sine rettigheter. Det
var det jeg selv gjorde.
sofie.prestegard@dagsavisen.no

ikkE skOLE: 168 millioner
av verdens barn går ikke
på skolen. De er på jobb.
Det er likevel 78 millioner
færre enn for 12 år siden.
n NiNa JoHNsrud
n arNe ove bergo (foto)
– Det er ikke bra nok, men
verden er kommet nærmere
målet om avskaffelse av barnearbeid. For å få det til må vi
samarbeide på tvers av bransjer,
fagforeninger og organisasjoner, sier Vibeke Madsen,
administrerende direktør i
næringslivets hovedorganisasjon, Virke.
Initiativ for Etisk Handel,
LO og Virke arrangerte i går et
felles seminar mot barnearbeid
for å markere at Nobels fredspris
for 2014 gikk til Kailash Satyarthi og Malala Yousafzai. Tema:
Hvordan jobber næringslivet for
å bekjempe barnearbeid?

makT

Nøkkelsvar var innkjøpsmakt,
leverandørmakt, forbrukermakt, merking av produkter
med «ikke barnearbeid»-sertifikat, og tett dialog med
myndigheter, produsenter og
leverandører om hvorfor det er
så viktig med nulltoleranse for
barnearbeid. På seminaret
deltok næringslivsaktører som
Ikea, Hennes & Mauritz, Coop,
Varner og Pierre Robert – fem

av de 110 medlemsbedriftene i deltakerne på seminaret synes
Initiativ for Etisk Handel. Spe- det ikke bare er enkelt for den
sielt invitert var Frans Rose- bedriften eller forbrukeren som
laers, styremedlem i nobelpris- gjerne vil gjøre alt etisk – fordi
vinner Kailash Satyarthis et produkt sjelden er lagd av en
organisasjon The Global og samme produsent, men av
March.
mange. Som for eksempel en
– Innkjøperne må ha fokus sko. De ønsker seg mer kunnpå etisk handel. De må tenke skap og bistand fra norske
lenger enn tilfeldige innkjøp og ambassader og utestasjoner –
billigst mulig – og de må bygge ikke bare til å eksportere og
opp gode fagforeninger, sier LO- promotere norske produkter i
sekretær Renée
utlandet, men til å
Rasmussen
i
hjelpe bedrifter
«Groteske
paneldiskusom skal imporsjonen.
tere produkter til
avsløringer
StortingsNorge.
re p re s e n ta n t
ødelegger
Marianne Aasen
uOvERsikTLig
fullstendig for
(Ap) minner om
Annabelle Leféat Norge er en av
bure-Henriksen i
et produkt.»
verdens største
kleskjeden Varnereiere av selgruppen ønsket
marianne aasen,
skaper og aksjer.
Frans Roselaers
stortingsrepresentant
syn på å benytte
– Det betyr
makt. Det er
seg av hjemmeproavslørt
groduksjon.
teske forhold på en del arbeids– Det er jeg skeptisk til.
plasser. Sånne avsløringer Barn som jobber hjemme i sitt
ødelegger fullstendig for et eget hus, jobber også ofte i et
produkt. Vi forbrukere er ikke annet hus. I begge tilfeller kan
lojale. Det har vi ferske eksem- barna bli grovt utnyttet. De blir
pler på, sier Aasen med et side- ikke observert av noen, og vi har
blikk til at produsenter av ingen inspeksjonsmulighet, sier
kylling og pels har et problem. Roselaers.
– Den norske forbrukeren
– Barnearbeid ikke bare er
etterspør produkter som er lagd linket til fattigdom, men mangel
på en etisk forsvarlig måte. Men på skole, lærere, bøker, kapai en hektisk hverdag må de være sitet og sosiale verdier og en
tydelig merket og ha et volum, og forståelse for hvorfor det er
de må være lett tilgjengelige. Hvis viktig at barn går på skole, sier
han.
ikke blir de valgt bort.
Mange av næringslivs- nina.johnsrud@dagsavisen.no

