
	

	
TURKIJE	KINDERARBEID	
	
SITUATIE	
Een	 derde	 van	 de	 Turkse	 populatie	 bestaat	 uit	 kinderen,	waarvan	 een	 groot	 aantal	 in	 armoede	
opgroeit.	Door	het	grote	aantal	Syrische	vluchtelingenkinderen	en	recente	politieke	gebeurtenissen	
is	de	druk	op	de	sociale	voorzieningen	in	het	 land	groot.	Kinderarbeid	is	een	groot	probleem.	Uit	
onderzoek	blijkt	dat	de	helft	van	de	werkende	kinderen	niet	naar	school	gaat	en	soms	meer	dan	40	
uur	per	week	werkt.	

UITDAGINGEN	IN	EEN	MIDDENINKOMENSLAND	

Verschillende	 politieke	 gebeurtenissen	 zoals	 de	 couppoging,	 een	 verlengde	 noodtoestand,	 de	
toestroom	 van	 vluchtelingen,	 verschillende	 terroristische	 aanvallen	 en	 het	 ontslag	 van	 een	 groot	
aantal	mensen	in	de	publieke	sector	hebben	afgelopen	jaar	gezorgd	voor	onrust	in	Turkije.	UNICEF,	als	
het	 VN-kinderrechtenfonds,	 heeft	 een	 belangrijke	 rol	 om	 de	 rechten	 van	 kinderen	 in	 Turkije	 te	
waarborgen.	 Door	 onze	 goede	 relatie	 met	 de	 Turkse	 overheid	 én	 met	 non-gouvernementele	
organisaties	kunnen	we	kinderen	onderwijs	en	bescherming	blijven	bieden.	

	Turkije	is	een	middeninkomensland.	Het	land	heeft	de	capaciteit	en	middelen	om	basisvoorzieningen,	
zoals	onderwijs-	en	kinderbeschermingssystemen,	te	verzorgen	voor	de	Turkse	bevolking.		Toch	zijn	er	



	

nog	 veel	 uitdagingen.	 Ongelijkheid	 speelt	 een	 grote	 rol,	 er	 gaan	 bijvoorbeeld	 nog	 veel	 kinderen	
(waaronder	 370.000	 Syrische	 kinderen)	 niet	 naar	 school.	 Daarnaast	 komen	 kinderarbeid	 en	
kinderhuwelijken	nog	steeds	voor.			

Turkije	huist	het	grootste	aantal	vluchtelingen	in	de	wereld,	bijna	drie	miljoen	Syrische	vluchtelingen,	
waarvan	de	helft	kind	is.	Er	verblijven	ook	bijna	driehonderdduizend	vluchtelingen	uit	andere	landen	
in	het	land.	Het	grote	aantal	vluchtelingen	en	de	langdurige	aard	en	complexiteit	van	het	Syrië	conflict	
zet	de	sociale	systemen	in	Turkije	onder	druk.	

De	onderwijs	en	beschermingsprogramma’s	van	UNICEF	Turkije	richten	zich	aan	de	ene	kant	op	het	
tegengaan	 van	 kinderarbeid	 en	 aan	 de	 andere	 kant	 op	 de	 toegang	 tot	 (formeel)	 onderwijs.	 Veel	
aandacht	gaat	uit	naar	het	vergroten	van	de	weerbaarheid	van	kinderen,	zodat	ze	minder	risico	lopen	
om	het	slachtoffer	te	worden	van	misbruik	en	uitbuiting.	

RESULTATEN	
De	samenwerking	tussen	UNICEF	en	de	Turkse	overheid	om	kinderarbeid	tegen	te	gaan	heeft	gezorgd	
voor	een	sterke	afname	van	het	aantal	kinderen	dat	moet	werken.	Momenteel	doen	850.000	kinderen	
in	Turkije	zwaar	en/of	gevaarlijk	werk,	vergeleken	met	3	miljoen	in	de	jaren	‘90.	Om	kinderarbeid	tegen	
te	gaan	werkt	UNICEF	nauw	samen	met	de	private	sector,	bepaalde	beroepsgroepen	en	vakbonden.	
Daarnaast	 wordt	 er	 bewustzijn	 gecreëerd	 over	 de	 impact	 van	 kinderarbeid	 op	 de	 lichamelijk	 en	
psychische	ontwikkeling	van	kinderen.	In	de	hele	productieketen	van	kleding	en	voedingsmiddelen	is	
aandacht	nodig	voor	kinderrechten.		

UNICEF	 pleit	 er	 ook	 voor	 dat	 Syrische	 vluchtelingenkinderen	 worden	 opgenomen	 in	 sociale	
beschermingsprogramma’s,	zowel	op	lokaal	als	nationaal	niveau.		

	

↗ Kinderarbeid	moet	 op	 verschillende	manieren	worden	 aangepakt.	 UNICEF	 Turkije	 heeft	 de	
volgende	strategieën	toegepast:	
	

- Sociale	 bescherming:	 de	 grootste	 oorzaak	 van	 kinderarbeid	 is	 armoede.	 Het	
socialezekerheidsstelsel	in	Turkije	is	aanwezig	maar	sterk	gefragmenteerd,	waardoor	
veel	 kwetsbare	 kinderen	 buiten	 beeld	 blijven.	 Met	 name	 vluchtelingenkinderen	
verdwijnen	van	de	 radar	en	 lopen	het	 risico	 slachtoffer	 te	worden	van	misbruik	en	
uitbuiting.	Uit	wanhoop	en	door	armoede	worden	ze	bijvoorbeeld	uitgehuwelijkt	of	
illegaal	aan	het	werk	gezet.	Door	families	een	financiële	bijdrage	of	‘kinderbijslag’	te	
geven	(i.p.v.	voedsel	of	kleding),	legale	werkgelegenheid	voor	vaders	en	moeders	te	
creëren,	en	toegang	tot	onderwijs	te	verzorgen	wordt	dit	probleem	aangepakt.	

- Samenwerking	met	bedrijven:	Er	zijn	al	wetten	die	kinderarbeid	in	Turkije	verbieden.	
Door	samen	te	werken	met	de	private	sector	zorgen	we	ervoor	dat	deze	wetten	beter	
nageleefd	worden.	

- Veranderen	van	sociale	normen:	De	negatieve	effecten	van	kinderarbeid	zijn	nog	niet	
voldoende	bekend	in	Turkije.	Veel	mensen	denken	dat	werken	een	positieve	invloed	
heeft	op	het	leven	van	hun	zoon	of	dochter,	omdat	het	kind	een	beroep	leert.	UNICEF	
is	er	niet	tegen	dat	kinderen	bijbaantjes	hebben	of	hun	ouders	helpen,	zolang	deze	



	

werkzaamheden	niet	in	de	weg	staan	van	onderwijs	en	de	ontwikkeling	van	kinderen	
(ook	spelen	is	een	kinderrecht).	

- Toegang	 tot	 onderwijs:	 Kinderen	 die	 naar	 school	 gaan	 lopen	 minder	 risico	 het	
slachtoffer	 te	worden	 van	misbruik	 en	 uitbuiting.	UNICEF	 zorgt	 onder	 andere	 voor	
leerplekken-	en	materialen	en	traint	leraren.	
	

↗ In	 de	winter	 van	 2015-2016	 heeft	UNICEF	 ongeveer	 58.000	 kinderen	 en	 18.600	 kwetsbare	
Syrische	families	bereikt	met	nodige	middelen	om	de	koude	winter	door	te	komen.	In	de	winter	
van	 2016-2017	 werden	 96.000	 kinderen	 en	 31.200	 families	 bereikt	 met	 dekens	 en	
kledingpakketten.	
	

↗ UNICEF	heeft	de	behoeftes	van	kinderen	in	een	aantal	Turkse	gemeentes	in	kaart	gebracht.	
Vooral	in	het	zuiden	en	oosten	van	Turkije,	en	in	afgelegen	gebieden,	wonen	veel	kwetsbare	
kinderen	die	nog	niet	altijd	worden	bereikt.	Dankzij	dit	programma	konden	in	deze	gebieden	
kinderen	in	40	gemeentes	ondersteund	worden	met	zorg	en	bescherming.	
	
	

	
	



	

UITDAGINGEN	EN	TOEKOMSTPLANNEN	

Een	uitdaging	is	dat	een	grote	groep	kinderen	rondtrekt	met	hun	families	om	arbeid	te	verrichten	in	
de	landbouw.	Deze	kinderen	zijn	vaak	onzichtbaar	voor	UNICEF	en	de	autoriteiten	omdat	ze	van	dorp	
naar	dorp	trekken.	Ook	deze	kinderen	hebben	bescherming	en	onderwijs	nodig.	

In	de	strijd	tegen	kinderarbeid	wil	UNICEF	de	komende	jaren	nauw	samenwerken	met	de	verschillende	
partijen	 die	 betrokken	 zijn	 bij	 productieprocessen	 (met	 name	 in	 de	 textiel-	 en	
voedingsmiddelensector).	 Daarnaast	 streeft	 UNICEF	 ernaar	 om	 het	 socialezekerheidsstelsel	
(kinderbijslag)	en	kinderbeschermingssystemen	uit	te	breiden,	zodat	ook	Syrische	families	hier	profijt	
van	hebben.	

Noodhulp	 is	 in	 Turkije	 hard	 nodig	 om	 het	 groeiende	 aantal	 vluchtelingenkinderen	 onderwijs	 en	
bescherming	 te	kunnen	bieden.	Daarnaast	 is	er	ook	 flexibele	en	 lange	 termijn	 financieringen	nodig	
voor	duurzame	en	innovatieve	onderwijs	en	beschermingsprogramma’s.		


