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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord  
aan de Commissie  
Artikel 117 van het Reglement 
Thijs Berman (S&D) en Emine Bozkurt (S&D)  
 

 Betreft: Kinderarbeid in Turkije  
In vraag P-009177/2010 over kinderarbeid in Turkije is aan de Commissie gevraagd om precies aan te geven welke 
druk zij momenteel op de Turkse regering uitoefent om kinderarbeid uit te bannen, die bijzonder frequent wordt 
gebruikt in de hazelnootteelt. De Commissie heeft in haar antwoord gesteld, dat zij de dialoog over het voorkomen 
van kinderarbeid zou voortzetten tijdens de bijeenkomsten met de Turkse regering in het kader van de 
associatieovereenkomst tussen de EU en Turkije. 

Heeft de Commissie daadwerkelijk de dialoog over kinderarbeid met de Turkse regering voortgezet? 

Zo ja, wat heeft deze dialoog opgeleverd? 

Heeft de Turkse regering stappen ondernomen in de richting van de uitbanning van kinderarbeid en zo ja, wat 
hielden deze stappen in? 

Is de Commissie tevreden over de vorderingen die door de Turkse regering zijn geboekt om kinderarbeid uit te 
bannen? 

Zo niet, hoe is de Commissie van plan om de Turkse regering bij te staan om de gewenste resultaten te bereiken 
en is zij van mening dat een meer directe dialoog noodzakelijk is? 

De uitvoer van Turkse hazelnoten is grotendeels bedoeld voor de Europese Unie. Welke maatregelen is de 
Commissie van plan te nemen om te verzekeren dat de Europese werkgevers zich aan de belangrijkste afspraken 
van de IAO houden? 
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Antwoord van de heer Füle namens de Commissie 
De dialoog over kinderarbeid met de Turkse autoriteiten werd voortgezet en bouwt voort op elementen van het antwoord op 
schriftelijke vraag P-009177/2010(1). Zoals aangegeven in het Voortgangsverslag 2010 over Turkije(2) (blz. 33), is er nog geen 
meetbare vooruitgang geboekt in de strijd tegen kinderarbeid. 

Het Turkse ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid is in 2010 met een project (METIP) begonnen ter verbetering van de 
werk- en arbeidsomstandigheden van migrerende seizoenarbeiders in de landbouw. In 2011 werd een actieplan aangekondigd 
dat kinderen moet weghouden uit agrarisch werk in provincies met hazelnootproductie. Er hebben activiteiten plaatsgevonden 
op het gebied van bewustmaking, toezicht en dienstverlening aan kinderen. Het actieplan wordt in 2012 verder uitgevoerd. 

Het ministerie van Onderwijs heeft eveneens een circulaire gepubliceerd om de toegang tot het onderwijs voor kinderen van 
migrerende seizoenarbeiders te vergemakkelijken. 

Turkije heeft diverse proefprojecten opgezet om andere aspecten van kinderarbeid te bestrijden. Er zijn nog steeds geen 
bijgewerkte gegevens beschikbaar over het aantal werkende kinderen en de omstandigheden waarin zij werken. Turkije zal 
daarom in 2012 een nationaal onderzoek over kinderarbeid laten uitvoeren. Via haar instrument voor pretoetredingssteun 
ondersteunt de EU de inspanningen van de Turkse overheid om kinderarbeid uit te bannen. Met de hulp van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) wordt een project voorbereid voor de afschaffing van kinderarbeid tijdens tijdelijke agrarische 
migrerende seizoensarbeid. 

De Commissie zal de zaak aan de orde blijven stellen bij de Turkse autoriteiten en de ontwikkelingen op de voet volgen. Zij 
moedigt de Europese bedrijven ook aan om volgens de arbeidsnormen van de IAO te handelen, ook wat kinderarbeid betreft. 

 
(1) http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/application/home.do?language=NL 

(2) http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/key-documents/reports_oct_2011_nl.htm   
 


