Gerechtigkeit/Spravedlnost
Kinderrechte/Práva dětí
Kvíz k tématu Dětská práce ꟾ Quiz zum Thema Kinderarbeit
1.

Kolik dětí na světě pracuje více než jen několik hodin týdně (dětští pracovníci)?
Wie viele Kinder gibt es auf der Welt, die mehr als nur ein paar Stunden in der
Woche arbeiten (Kinderarbeiter)?

 A: 780 000 ꟾ 780.000
 B: 24 milionů ꟾ 24 Millionen
 C: 152 milionů ꟾ 152 Millionen
2. Úmluva o právech dítěte stanovuje, že práce v domácnosti je vykořisťovatelská, když:
Die Kinderrechtskonvention besagt, dass Arbeit im Haushalt ausbeuterisch ist, wenn:

 A: děti nemají žádnou chuť na domácí práce a raději by si hrály venku. ꟾ die Kinder keine Lust auf die
Hausarbeit haben und lieber draußen spielen würden.

 B: znemožňuje dětem navštěvovat školní docházku, nebo nemají kvůli ní už čas, aby si
odpočinuly nebo si hrály. ꟾ sie die Kinder davon abhält, eine Schule zu besuchen oder sie keine Zeit mehr haben, sich auszuruhen oder zu spielen.

 C: Domácí práce zabere celkem více než tři hodiny denně. ꟾ die Hausarbeit mehr als drei Stunden pro
Tag in Anspruch nimmt.

3. Jedním z největších rizik pro děti které pracují jako zaměstnanci v domácnosti, je:
Eines der größten Risiken für Kinder die als Hausangestellte arbeiten, ist:

 A: Nemají dostatek čisté pitné vody. ꟾ E gibt nicht genug sauberes Trinkwasser.
 B: Jejich zaměstnavatel je sexuálně zneužívá. ꟾ Sie werden von ihrem Arbeitgeber sexuell missbraucht.

 C: Mohly by se při práci v kuchyni zranit. ꟾ Sie könnten sich bei der Küchenarbeit verletzen.
4. Pracovní doba mnoha dětských pracovníků zaměstnaných v domácnostech obnáší až :
Die Arbeitszeit vieler im Haushalt angestellter Kinderarbeiter beträgt bis zu:

 A: 6 hodin denně ꟾ 6 Stunden pro Tag
 B: 12 hodin denně ꟾ 12 Stunden pro Tag
 C: 18 hodin denně ꟾ 18 Stundenpro Tag
5. Celosvětově jsou 2/3 těch dětí, které nenavštěvují žádnou školu, dívky. Jedním z důvodů je:
Weltweit sind 2/3 der Kinder, die keine Schule besuchen, Mädchen. Ein Grund dafür ist:

 A: Dívky bývají spíše drženy doma , aby vykonávaly domácí práce. ꟾ Mädchen werden eher zu Hause
behalten um Hausarbeit zu leisten.

 B: Dívky se učí pomaleji než chlapci. ꟾ Mädchen lernen weniger schnell als Jungen.
 C: Vzdělání je pro dívk méně důležité než pro chlapce. ꟾ Bildung ist für Mädchen weniger wichtig als
für Jungen.
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6. Problémy dětí zaměstnaných v domácnostech jsou často ignorovány nebo přehlíženy, poněvadž:
Die Probleme von Kinder-Hausangestellten werden oft ignoriert oder vergessen, da:

 A: Jejich problémy nejsou tak závažné jako u dětí, které pracují v továrnách. ꟾ ihre Probleme nicht so schwerwiegend sind wie die von Kinderarbeitern in Fabriken.

 B: Jako zaměstnanci v domácnostech pracují „ve skrytu“ za zavřenými dveřmi, takže jim není
věnováno mnoho veřejné pozornosti. ꟾ sie als Hausangestellte „hinter verschlossenen Türen“ arbeiten, ihnen also nicht viel öffentliche Aufmerksamkeit zukommt.

 C: tolik dětí vůbec jako zaměstnanci v domácnosti nepracuje. ꟾ gar nicht so viele Kinder als Hausangestellte arbeiten.

7.

Kolik procent osob zaměstnaných v zemědělském sektoru jsou na celém světě děti?
Wie viel Prozent der in der Landwirtschaft beschäftigten Personen weltweit sind Kinder?

 A: 10%
 B: 30%
 C: 60%
8.

Rodina Marie má malý statek . V období sklizně pomáhá Marie dva nebo tři víkendy
při práci . Správně nebo špatně: Práva Marie jsou přitom porušena.
Maries Familie hat einen kleinen Bauernhof. Zur Erntezeit hilft Marie an zwei oder drei Wochenenden bei der Ernte aus. Richtig oder falsch: Maries Rechte werden dabei verletzt.

 A: správně ꟾ richtig
 B: špatně ꟾ falsch
9.

V zemědělství pracuje arbeiten mnoho dětských pracovníků až:
In der Landwirtschaft arbeiten viele Kinderarbeiter bis zu:

 A: 4 hodiny denně ꟾ 4 Stunden pro Tag
 B: 8 hodin denně ꟾ 8 Stunden pro Tag
 C: 10 hodin denně ꟾ 10 Stunden pro Tag
10. I když je dost dospělých, kteří potřebují práci, zaměstnávají vlastníci továren raději
děti, poněvadž :
Auch wenn es genug Erwachsene gibt, die Arbeit brauchen, stellen Fabrikbesitzer oft
lieber Kinder ein, weil:

 A: mohou platit dětem menší mzdu než by platili dospělým. ꟾ sie den Kindern weniger Lohn zahlen
müssen als Erwachsenen.

 B: dospělí nechtějí pracovat v továrnách. ꟾ Erwachsenen nicht in Fabriken arbeiten wollen.
 C: dě jsou pro práci v továrnách vhodnější než dospělí. ꟾ Kinder für die Fabrikarbeit besser geeignet
sind als Erwachsene.
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11. Jak dlouhý je průměrný pracovní den dětského pracovníka v továrně ?
Wie lang ist der durchschnittliche Arbeitstag eines Kinderarbeiters in einer Fabrik?

 A: 4 hodiny ꟾ 4 Stunden
 B: 8 hodin ꟾ 8 Stunden
 C: 12 hodin ꟾ 12 Stunden
12. Co znamená „Dětská práce způsobená dluhovým otroctvím“?
Was bedeutet „Kinderarbeit durch Schuldknechtschaft“?

 A: Rodiče se dohodnou s vlastníkem továrny , že jejich dítě bude pro něho pracovat a oni za to
dostanou půjčku nebo tak budou splaceny jejich dluhy. Děti si postupně odpracovávají dluhy.ꟾ Die
Eltern machen mit dem Fabrikbesitzer ab, dass ihr Kind für ihn arbeitet und sie im Gegenzug einen
Kredit erhalten. Nach und nach arbeiten die Kinder die Schuld ab.

 B: Dítě něco provedlo a nyní musí začít pracovat pro vlastníka továrny , aby opět dalo
všechno zase do pořádku. ꟾ Das Kind hat sich etwas zu schulden kommen lassen und
muss nun für den Fabrikbesitzer arbeiten, um es wieder gut zu machen.

13. Kolik procent dětských pracovníků na celém světě pracuje na ulici?
Wie viel Prozent der Kinderarbeiter weltweit arbeiten auf der Straße?
□ A: 15%
□ B: 40%
□ C: 70%

14. V mnoha zemích prohrabávají děti haldy odpadků, aby našly věci, které by
mohly prodat. Tím jsou porušována práva dětí , poněvadž :
In vielen Ländern durchwühlen Kinder Müllberge um Dinge zu finden, die sie
verkaufen können. Dadurch werden die Rechte der Kinder verletzt, da:

 A: existuje nebezpečí , že se pořežou o ostré předměty nebo dostanou kožní onemocnění z
rozkládajících se materiálů. ꟾ die Gefahr besteht, dass sie sich an scharfen Gegenständen
schneiden oder Hauterkrankungen durch die sich zersetzenden Materialien bekommen.
 B: musejí urazit pěšky dlouhou cestu , poněvadž se haldy s odpadky nacházejí daleko za městem.
ꟾ sie zu Fuß weite Wege zurücklegen müssen, weil sich die Müllhalden weit außerhalb der Stadt
befinden.
 C: když přijdou domů, tak zapáchají po odpadcích a jiné děti si s nimi proto vůbec nechtějí hrát. ꟾ
sie nach Müll stinken wenn sie nach Hause kommen und andere Kinder deswegen nicht mit ihnen spielen wollen.

15. Jednm z největších rizik pro děti na ulici je ...
Eines der größten Risiken für Straßenkinder ist ...

 A: že budou zkontrolovány příslušníky policie. ꟾ Sie werden von der Polizei kontrolliert.
 B: že do nich narazí auto nebo je smrtelně zraní. ꟾ Sie werden von Autos angefahren oder auch tödlich
verletzt.

 C: sexuální zneužití a infekce AIDS / HIV Správná ꟾ Sexueller Missbrauch und AIDS / HIV -Infektionen

Díky za účast! ꟾ Danke fürs Mitmachen!
Kvíz sestavila ꟾ Quizzusammenstellung: Sieglinde Eichert
Zdroj: Internetová stránka UNICEF www.unicef.de (stav leden 2017) ꟾ Quelle: Internetseite UNICEF www.unicef.de (Stand Januar 2017)
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