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Nieuwsbegrip over kinderarbeid in Bangladesh 
tekst niveau B    

 

Niet naar school, maar aan het werk… 

 

In Nederland en in veel andere landen kunnen kinderen naar school. Maar dat is niet overal zo. Er 

zijn landen in de wereld waar kinderen niet naar school kunnen, omdat ze moeten werken. Hoewel 

kinderarbeid verboden is, komt het nog vaak voor. Tijd om daar wat aan te doen! 

 

Kinderrechten en UNICEF 

Ieder kind heeft rechten. Alle kinderen tot achttien jaar hebben bijvoorbeeld recht op schoon water, 5 

onderwijs en op medische zorg. Maar kinderen hebben ook recht op een veilige plek om te leven, op het 

hebben van een eigen mening en op privacy. Deze, en ook nog andere kinderrechten, zijn vastgelegd in 

een speciaal verdrag: het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties (VN). Bijna alle landen in de 

wereld hebben het Kinderrechtenverdrag ondertekend. UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de 

VN. UNICEF moet ervoor zorgen dat elk land de rechten van kinderen respecteert en naleeft. 10 

 

Recht op bescherming tegen kinderarbeid 

In het Kinderrechtenverdrag staat ook: kinderen hebben recht op bescherming tegen kinderarbeid. 

Kinderarbeid is werk dat door kinderen wordt gedaan, terwijl dit slecht is voor hun gezondheid en voor 

hun ontwikkeling. Meestal moeten kinderen heel lang werken, soms wel 51 uur per week. Ze doen zwaar, 

gevaarlijk en eentonig werk, maar krijgen daar weinig voor betaald. Ze werken bijvoorbeeld in fabrieken of 15 

op het land. Kinderen die moeten werken, kunnen niet naar school. Officieel is kinderarbeid illegaal, maar 

toch werken wereldwijd ongeveer 168 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar. Kinderarbeid komt nog 

veel voor in bijvoorbeeld India, Bolivia, Ivoorkust, Turkije en Bangladesh. 

 

Kinderarbeid in Bangladesh 

Bangladesh ligt in Azië. Het is maar drie keer groter dan Nederland. Toch wonen er meer dan 160 miljoen 20 

mensen. In de hoofdstad Dhaka wonen 17 miljoen mensen, bijna net zoveel als in heel Nederland. In 

Bangladesh werken bijna 2 miljoen kinderen. Ze werken vaak in de landbouw, in kledingfabrieken, in het 

huishouden of als vuilnismannen. Kinderarbeid is grotendeels een gevolg van armoede. Zonder het loon 

dat de kinderen verdienen, hebben ouders niet genoeg geld om rond te komen. Maar door kinderarbeid 

blijft armoede ook bestaan. Kinderen die werken, kunnen namelijk niet naar school. En juist als je naar 25 

school gaat, heb je later kans op een betere baan. En met een betere baan verdien je genoeg geld. 

UNICEF zet zich in om kinderarbeid te stoppen en zorgt ervoor dat kinderen naar school kunnen.  

 

Ruma en Junuba  

De nichtjes Ruma en Junuba zijn allebei 10 jaar. Ze wonen bij een 

vuilnisbelt in Dhaka, samen met hun ouders, broertjes en zusjes. Ze 30 

verhuisden naar de vuilnisbelt om er te kunnen werken. Ruma en 

haar moeder starten elke dag al om 5 uur ´s ochtends. Ze werken tot 

half 9 achter elkaar door. Ze verzamelen plastic en verkopen dat om 

wat geld te verdienen Na het inzamelen van het plastic gaat Ruma 

naar school. De school is opgezet met steun van UNICEF. Ruma en 35 

Junuba gaan er zes dagen per week naartoe. Het is Ruma’s grote 

droom om politieagente te worden. Door hard te leren, hoopt ze dat 

dat gaat lukken. UNICEF wil dat meer kinderen als Ruma en Junuba naar school kunnen gaan. Daarom 

voert UNICEF nu actie. Doe jij ook mee? 

 

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