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Aminatas arbejde forhindrede 
skolegang 
Aminata kan stadig mærke vægten af de tunge fade med grøntsager og kurvene med ris, 

som hun bar på hovedet hver dag. 

I fire år arbejdede 16-årige Aminata fra Elfenbenskysten med at løfte varer for kunder på 

det lokale marked. I stedet for at gå i skole og være sammen med børn på sin egen alder 

var Aminata tvunget til at gå på arbejde for at tjene penge til sin familie. Familien var 

meget fattig, og de havde brug for de penge, Aminata tjente, så de kunne købe mad og 

betale husleje. 

Arbejdet med at løfte tunge ting kaldes tantie bagage, som direkte oversat betyder ”tante 

bagage”. Det er ofte piger i alderen 6 til 18 år, der løfter varer for kunder, der har brug for 

at få fragtet deres indkøb på markedet. 

 

Pigerne arbejder som regel seks dage om ugen og løfter nogle gange op til 50 kg på en 

gang. På en god dag kan pigerne tjene op til 1500 CFA-franc, som svarer til cirka 17 

danske kroner. 

 

Fakta 

Børns ret til udvikling 

Børnekonventionens artikler under området “Børns ret til udvikling” sikrer blandt andet, at 
børn har mulighed for at gå i skole, have fritid, tid til at lege og have adgang til information. 

Under området findes artikel nummer: 

17-28-29-31-42 

Læs mere i teksten om Børnekonventionen. 
 
Børnekonventionens artikel 32, der handler om børnearbejde, finder I under 
området “Børns ret til beskyttelse”. 

 

Børnearbejde er en ond cirkel 
Ifølge Børnekonventionen har børn ret til at blive beskyttet mod at lave arbejde, der er 

farligt eller går ud over deres uddannelse, sundhed eller deres ret til udvikling. 

Selvom Elfenbenskysten har underskrevet Børnekonventionen og selv har en lov, der 

forbyder børnearbejde, så er der desværre mange børn, der arbejder i stedet for at gå i 

https://www.sosbornebyerne.dk/skole/du-har-ret/boernekonventionen/
https://www.sosbornebyerne.dk/skole/du-har-ret/ret-beskyttelse/
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skole. Mange børn i Elfenbenskysten arbejder som tantie bagage eller i landets kakao-

marker, på byggepladser eller i madboder. 

Det er ikke kun i Elfenbenskysten, at børnearbejde er et problem. Ifølge tal fra 2017 fra 

den internationale arbejderorganisation ILO er 152 millioner børn ofre for børnearbejde. 

Der kan være mange årsager til, at børn i Elfenbenskysten og resten af verden arbejder. 

Oftest er det børn, der kommer fra fattige familier, hvor forældrene selv har meget lidt eller 

ingen uddannelse. De har svært ved at se fordelene ved at sende deres børn i skole, fordi 

de har brug for pengene nu og her for at overleve. Derfor tager mange fattige familier 

deres børn ud af skolen og sender dem ud at arbejde i en meget ung alder. 

Når børnene tages ud af skolen, får de ikke en uddannelse, og de får sværere ved at få et 

job, der er sikkert og godt betalt, når de bliver voksne. Dermed risikerer de at ende i 

fattigdom ligesom deres forældre. 

I Danmark må man som udgangspunkt ikke arbejde, hvis man er under 13 år gammel. 

Man kan dog få tilladelse til at arbejde med bestemte kulturelle aktiviteter. Hvis man er 13 

år, er der også regler for, hvilke typer arbejde, man må have. Når man bliver 15 år, kan 

man få lov til at arbejde med lidt flere ting, og når man er 18 år, så er man voksen og kan 

selv bestemme. 

 

Fakta 

Beskyttelse mod farligt arbejde 

Børnekonventionens artikel 32 siger, at børn har ret til at blive beskyttet mod at lave 
arbejde, der er farligt eller går ud over deres uddannelse, sundhed eller udvikling. 

Artikel 32 hænger tæt sammen med området “Børns ret til udvikling”, men fordi artiklen 
handler om beskyttelse, har vi placeret den under området “Børns ret til beskyttelse”. 

 

Aminata kom tilbage på skolebænken 
For at hjælpe de mange piger i samme situation som Aminata har SOS Børnebyerne lavet 

et projekt, der skal få pigerne væk fra arbejdet som tantie bagage og tilbage på 

skolebænken. 

Pigerne får mulighed for at gå på en særlig skole for piger i tre til fire år. Her lærer de at 

skrive, læse og får andre færdigheder, de kan bruge fremover. Samtidig lærer de et fag og 

får en erhvervsuddannelse, hvor de både får undervisning på skolen og er i lære i en lokal 

virksomhed. 

https://www.sosbornebyerne.dk/skole/du-har-ret/ret-beskyttelse/
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I dag arbejder Aminata ikke længere som tantie bagage. Hun modtager undervisning på 

skolen og er i lære som skrædder på et syværksted. Hun drømmer om at tjene penge nok 

til at kunne klare sig selv og åbne sit eget syværksted en dag. 

 

Fakta 

Børn på arbejde 

Tal fra 2017 viser, at 152 millioner børn er ofre for børnearbejde, som strider mod 
Børnekonventionens artikel nr. 32. 

Kilde: Den internationale arbejderorganisation, ILO 

http://www.ilo.org/ipec/lang--en/index.htm

