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75 % van de mondiale hazelnootproductie is afkomstig uit Turkije, de productie van hazelnoten vormt
25 % van de Turkse uitvoer van landbouwproducten ter waarde van USD 2 mia. per jaar. Deze
bedrijfstak biedt aan 8 miljoen mensen werk. Kinderarbeid is bij de Turkse wet verboden, maar komt
in deze bedrijfstak, en in de productie van katoen en pimpernoten niettemin veelvuldig voor.
Hazelnoten worden verbouwd in het Zwarte-Zeegebied. Uit vijf verschillende regio’s van Turkije reizen
mensen honderden kilometers ver naar het Zwarte-Zeegebied. Alleen al uit de regio Sanliurfa zijn
naar schatting meer dan 70 000 kinderen betrokken bij het plukken van hazelnoten.
De kinderen verdienen één euro per uur en ze werken 11 uur per dag. Tal van Turken verhuizen voor
een paar maanden naar tentenkampen met vreselijke sanitaire omstandigheden. Niet alleen
verrichten deze kinderen kinderarbeid, ook wordt hun een paar maanden per jaar de toegang tot
onderwijs ontzegd en zij wonen in ongezonde omstandigheden zonder te kunnen beschikken over
schoon water.
Is de Commissie op de hoogte van het grote aantal kinderen dat in Turkije betrokken is bij de
productie van hazelnoten en van hun afgrijselijke levensomstandigheden?
Wat doet zij opdat de Turkse regering kinderarbeid in de Turkse samenleving verbiedt?
Tal van hazelnoot producerende bedrijven zijn ten dele in Europese handen. Voorts bestaat hun
afzetmarkt voornamelijk uit Europese klanten. Welke maatregelen neemt de Europese Commissie ten
aanzien van Europese ondernemingen die gebruik maken van met kinderarbeid geproduceerde
Turkse hazelnoten?
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De Commissie volgt nauwlettend de inspanningen van Turkije in de strijd tegen kinderarbeid. Zoals
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aangegeven in het voortgangsverslag over Turkije van 2010 is de administratieve capaciteit om deze
kwestie aan te pakken versterkt door de oprichting, binnen het ministerie van Arbeid en Sociale
Zekerheid, van een departement voor benadeelde bevolkingsgroepen. Dit zou nu tot uitdrukking
moeten komen in de uitvoering van effectievere beleidsplannen ter voorkoming van kinderarbeid.
Turkije heeft de Verdragen nr. 138 over minimumleeftijd en nr. 182 over de uitbanning van de ergste
vormen van kinderarbeid van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) geratificeerd. De IAO wijst
erop dat de Turkse regering heeft toegezegd uiterlijk 2014 een einde te maken aan kinderarbeid en
blijft daarom technische steun bieden aan het Turkse ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid.
De afgelopen 15 jaar lieten een al met al positieve trend zien in de afname van de kinderarbeid in
Turkije. Dit heeft ertoe geleid dat het IAO in 2006 Turkije heeft uitgekozen als een van de drie landen
die succes heeft geboekt in de strijd tegen kinderarbeid. Volgens de overzichtsresultaten van het
Turks Bureau voor Statistiek is het aantal kinderen dat betrokken is bij economische activiteiten in de
leeftijdsgroep van 6-17 jaar afgenomen van 2 269 000 (15,2%) in 1994 tot 958 000 (5,9%) in 2006.
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http://europa.eu.int/comm/development

De Commissie steunt actief de inspanningen van Turkije op dit gebied als onderdeel van de financiële
pretoetredingssteun aan Turkije uit hoofde van het pretoetredingsinstrument (IPA). De uitvoering van
een project ter waarde van 5,3 miljoen euro voor de uitbanning van de ergste vormen van
kinderarbeid in Turkije werd in 2007 voltooid. Het project verhoogde de nationale en regionale
capaciteit om kinderen actief te onttrekken aan de ergste vormen van kinderarbeid en te voorkomen
dat risicokinderen aan zulk werk beginnen. Het project werd geleid door de eenheid kinderarbeid van
het ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid met technische ondersteuning van het IAO. In het
kader van het project zijn proefbureaus opgericht in zeven provincies (Çankırı, Kastamonu, Sinop,
Ordu, Erzurum, Elazıg, Van) waar diensten op het gebied van onderwijs, stoppen met werk,
preventieve voorlichting, toezicht en advies worden geboden aan werkende kinderen en hun
gezinnen.
De Commissie zal haar dialoog met de Turkse autoriteiten over het vóórkomen van kinderarbeid,
onder meer in hazelnootplantages, blijven voortzetten tijdens de subcommissievergaderingen die
voor 2011 gepland zijn in het kader van de Associatieovereenkomst EU-Turkije en als onderdeel van
haar periodiek overleg met de Turkse autoriteiten over de politieke criteria van Kopenhagen.
Volgens de voorlopige bevindingen van de EU-delegatie in Turkije zijn er naar verluidt ieder jaar in
Turkije 300 000 mensen (50-60 duizend gezinnen) betrokken bij seizoensmigratie. Deze mensen
werken merendeels in de hazelnootplantages in het Zwarte Zeegebied of in de katoenplantages in
Adana.
De periode van seizoensmigratie belemmert de schoolinschrijving van de kinderen. EĞİTİM-SEN (een
vakbond die actief is in het onderwijs) publiceerde in 2007 een rapport over dit onderwerp waarin de
invloed van agrarische seizoensarbeid op 115 basisscholen in zes provincies in het zuidoosten uiteen
wordt gezet. Volgens deze studie ving ongeveer 10% van de basisschoolleerlingen (dat wil zeggen 23
683 leerlingen) later het schooljaar aan en sloten het eerder af als gevolg van agrarische
seizoensarbeid.
In maart 2010 werd door de Turkse premier een circulaire verspreid teneinde de omstandigheden van
de agrarische seizoensmigranten en hun gezinnen te verbeteren en kinderen betere toegang tot het
onderwijs en de gezondheidszorg te bieden. De circulaire voorziet in de oprichting van een “raad van
toezicht voor agrarische seizoensarbeiders” op nationaal en lokaal niveau. Daarnaast werden
verschillende maatregelen aangekondigd die tegemoetkomen aan de behoeften van migrerende
werknemers, voornamelijk op het gebied van huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg en
arbeidskwesties.
De Commissie is ervan overtuigd dat de passende uitvoering van de in deze circulaire
aangekondigde maatregelen een substantiële bijdrage zal leveren aan de verbetering van de
omstandigheden van de migrerende seizoensarbeiders in Turkije. De Commissie zal daarom
nauwlettend toezien op de uitvoering, in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden

