Nieuwsbegrip over kinderarbeid in Bangladesh
tekst niveau A

Niet naar school, maar aan het werk…
In Nederland gaan alle kinderen naar school. En in heel veel
andere landen gebeurt dat ook. Toch zijn er in de wereld veel
kinderen die niet naar school kunnen. Omdat ze moeten
werken. Dat moet veranderen!
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Alle kinderen hebben rechten
Foto: UNICEF
Ieder kind heeft rechten. Kinderen hebben bijvoorbeeld recht op
Nur verkoopt popcorn
schoon water en goede voeding. En op een gezond leven.
om wat geld te verdienen
Kinderen hebben ook het recht om naar school te gaan. Er zijn
nog meer rechten voor kinderen. Die kinderrechten zorgen ervoor dat alle kinderen gezond en
veilig kunnen opgroeien. UNICEF is de organisatie die erop let dat elk land de rechten van
kinderen goed regelt.
Recht om naar school te gaan
Op school leer je allerlei dingen, zoals lezen, schrijven en rekenen. Die dingen zijn belangrijk
voor je toekomst! Daarom is afgesproken dat elk kind het recht heeft om naar school te gaan.
Toch gaan veel kinderen niet naar school, omdat ze moeten werken. Dat noemen we
kinderarbeid. Het werk is slecht voor hun gezondheid. En het werk is saai, zwaar en gevaarlijk.
Over de hele wereld kunnen zo’n 168 miljoen kinderen niet naar school, omdat ze moeten
werken. De meesten doen dat op het land of in fabrieken. Officieel is kinderarbeid verboden.
Toch komt het nog in veel landen voor. Zoals in India, Bolivia, Turkije en Bangladesh.
Kinderarbeid in Bangladesh
Bangladesh is een land in Azië. Het is drie keer groter dan Nederland. Er wonen meer dan 160
miljoen mensen. In de hoofdstad Dhaka wonen 17 miljoen mensen. Dat is bijna net zoveel als in
heel Nederland. Bijna 2 miljoen kinderen in Bangladesh zijn kinderarbeider. Ze werken op het
land of in een fabriek. Of ze verkopen spullen op straat. Ze moeten elke dag werken, omdat hun
ouders heel arm zijn. Als de kinderen niet werken, is er niet genoeg geld om eten te kopen.
Maar als kinderen werken, kunnen ze niet naar school. En dat zorgt er
weer voor dat de kinderen arm blijven. Ook als ze groot zijn. Want
kinderen die niet naar school zijn geweest, verdienen als ze groot zijn
vaak niet zo veel geld. Kinderarbeid moet dus stoppen, vindt UNICEF.
Ruma
Ruma is 10 jaar. Ze woont met haar familie bij een vuilnisbelt in Dhaka.
Samen met haar moeder werkt Ruma op de vuilnisbelt. Ze zoeken naar
plastic en dat verkopen ze. Zo verdienen ze wat geld. Gelukkig kan Ruma
ook naar school. UNICEF heeft daarvoor gezorgd. Later wil Ruma
politieagente worden. Ze hoopt dat het lukt als ze hard werkt op school.
UNICEF wil dat meer kinderen zoals Ruma naar school kunnen. Daarom
voert UNICEF nu actie. Doe jij ook mee?
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Ruma zoekt plastic

Bron: www.unicef.nl/kinderarbeid, www.kinderrechten.nl

recht hebben op iets = iets mogen of krijgen omdat dat is afgesproken
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