UNICEF en kinderarbeid
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Nazmin uit Afghanistan (8) veegt de vloer.
Zij werkt voor haar oom.
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Adwoa uit Ghana (11) verkoopt snoep op straat.
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Mustafa (6) werkt samen met zijn vader in Irak.

“Later wil ik directeur worden.”

Trésor uit Ivoorkust
Mijn naam is Trésor. Ik ben 12 jaar oud en kom uit Ivoorkust. Ik begon met werken toen ik zes was. Ik werkte veel
op de cacaovelden. Ik had toen vaak pijn in mijn rug en in mijn hoofd. Toen ik acht werd kon ik voor het eerst naar
school. Ik help nu, als ik niet naar school hoef, mijn vader op de velden om zo het vak te leren.

Kinderarbeid
Ivoorkust is de grootste producent van cacao ter wereld. Ongeveer een derde van alle cacao komt uit dit WestAfrikaanse land. Nederland koopt veel cacaobonen uit Ivoorkust. Van deze bonen wordt vervolgens chocola
gemaakt. Helaas komt kinderarbeid op de cacaovelden in Ivoorkust nog veel voor. Aan sommige chocola die je eet zit dus een
vies smaakje…

Naar school
Toen Trésor acht werd ging hij voor het eerst naar school. Samen
met zijn vriend Augustin (11) leert hij nu over rekenen, taal en
biologie. En dat is handig want Augustin wil later dokter worden
en Trésor directeur.
Trésor en Augustin in de klas
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Van de plantages terug de klas in!
Kinderarbeid is een groot probleem in Ivoorkust. In het West-Afrikaanse land werken 1,4 miljoen kinderen tussen
de 5 en 17 jaar als kindarbeider. Veel van deze kinderen werken op de cacaovelden. Een werkweek van 51 uur is hier
niet ongewoon! Er is vaak geen tijd of geld om naar school te gaan. Meestal werken kinderen omdat hun ouders
niet genoeg verdienen. Zonder hun loon is er geen geld voor eten.

Niet naar school
Veel kinderen die moeten werken kunnen niet naar school. Als zij geen kans krijgen om te leren kunnen ze zich niet
ontwikkelen. Ze kunnen bijvoorbeeld niet lezen, schrijven of rekenen. Zo maken ze later minder kans op een goede
baan.

Wat doet UNICEF in Ivoorkust?
UNICEF werkt samen met partners en de regering van Ivoorkust om kinderarbeid tegen te gaan. We zorgen er
bijvoorbeeld voor dat kinderarbeid wordt opgespoord en aangepakt. We zorgen voor speel- en leerplekken voor
werkende kinderen. We leggen uit aan ouders en bazen waarom onderwijs zo belangrijk is. En we zorgen ervoor
dat ook de armste kinderen naar school kunnen. Zodat kinderarbeid minder voorkomt!
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Kinderarbeid in de wereld
In Turkije werken bijna
850.000 kinderen. Veel van
hen zijn Syrische vluchtelingen
die helpen in kleine winkeltjes
of op het land.

In Vietnam werken bijna
1,75 miljoen kinderen.
Bijvoorbeeld in het huishouden.
Soms wel 20 uur per week!

In Azië werken de meeste
kinderen als kindarbeider.

5 tot14 Jaar
13.000.000

Wereldwijd werken
168 miljoen kinderen
als kindarbeider.

India is het land met de
meeste kindarbeiders.
Daar werken zo’n 13 miljoen
kinderen tussen
de 5 en 14 jaar.

In Bolivia werken
ruim 800.000 kinderen.
In Ivoorkust werken
1,4 miljoen kinderen,
van wie veel kinderen
op de cacaovelden.

De meeste kinderen worden
niet betaald voor hun werk.
De meeste kinderen
werken in de landbouw.

Kinderarbeid onder meisjes
nam de afgelopen 15 jaar sneller af
dan kinderarbeid onder jongens.
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Antwoorden op heel veel vragen
over kinderarbeid:
Wat is kinderarbeid?
Kinderarbeid is werk dat door kinderen wordt gedaan en
dat niet goed voor ze is. Meestal gaat het om zwaar en
eentonig werk. Het werk is slecht voor hun gezondheid
en hun ontwikkeling.

Waar komt kinderarbeid het meest voor?
India is het land met de meeste kindarbeiders. Daar
werken zo’n 13 miljoen kinderen tussen de 5 en 14 jaar.

Hoeveel kinderarbeid komt er voor?
Wereldwijd werken er 168 miljoen kinderen als
kindarbeider.

Waarom moeten kinderen werken?
Meestal werken kinderen omdat hun ouders niet genoeg
verdienen. Zonder hun loon is er geen geld voor eten.
Er zijn ook kinderen die voor zichzelf moeten zorgen.
Bijvoorbeeld omdat ze van huis zijn weggelopen of geen
ouders meer hebben.

Hoe hard werken kinderen?
De meeste kinderen moeten heel veel
werken. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds
laat. Sommige kinderen werken wel 51 uur
per week!
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Waar werken de meeste kinderen?
De meeste kinderen werken op het land. Andere
kinderen werken heel de dag in het huishouden. Of ze
werken op straat: ze verkopen bijvoorbeeld sigaretten,
poetsen schoenen of bewaken geparkeerde auto’s. Veel
kinderen werken ook in fabrieken of op werkplaatsen.

Is kinderarbeid gevaarlijk?
Veel van de werkende kinderen doen gevaarlijk werk. Ze
kunnen hierdoor ziek of gewond raken. Of ze krijgen te
maken met landbouwgif dat gebruikt wordt op het land.

Komt kinderarbeid in Nederland voor?
Gelukkig niet meer. Er zijn wetten waardoor
kinderen goed beschermd zijn tegen kinderarbeid.
Een belangrijke wet is de ‘kinderwet’ uit 1874. In
die tijd werkten veel kinderen in Nederland. De
wet verbood fabrieksarbeid voor kinderen tot 12
jaar. In 1901 werd de leerplicht ingevoerd. Vanaf dat
moment moesten kinderen naar school in plaats
van naar hun werk.

Wat doet UNICEF tegen kinderarbeid?
UNICEF werkt samen met partners en de
regeringen om kinderarbeid tegen te gaan. We
zorgen er bijvoorbeeld voor dat kinderarbeid wordt
opgespoord en aangepakt. We zorgen voor speelen leerplekken voor werkende kinderen. We leggen
uit aan ouders en bazen waarom onderwijs zo
belangrijk is. We zorgen ervoor dat ook de armste
kinderen naar school kunnen en dat kinderarbeid
minder voorkomt.

Wist je dat je ook een vraag aan ons kan stellen
via WhatsApp? 06-33101349
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UNICEF en kinderrechten
UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. In 1946 werd UNICEF opgericht voor kinderen die
slachtoffer waren van de Tweede Wereldoorlog. In 1950 hadden deze kinderen UNICEF niet meer echt nodig. Maar
in veel landen in Oost-Europa, Afrika, Latijns-Amerika en Azië hadden kinderen wel hulp nodig. UNICEF begon toen
ook deze kinderen te helpen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor genoeg eten, schoon water, goede gezondheidszorg, voorlichting en onderwijs. UNICEF werkt in 192 landen in de hele wereld. UNICEF werkt samen met regeringen, andere hulporganisaties en inwoners van een land. UNICEF zet zich in voor kinderen wereldwijd.

Wat betekent UNICEF?
De afkorting UNICEF betekent: United Nations International Children’s Emergency Fund. UNICEF is het kinderfonds
van de Verenigde Naties. Het woord ‘Emergency’ betekent ‘nood’. Maar tegenwoordig doet UNICEF veel meer dan
alleen noodhulp geven. We helpen kinderen op elk gebied van hun leven, of het nou gaat om onderwijs, bescherming of goede zorg. Het maakt voor ons niet uit waar ze wonen, waarin ze geloven en wat hun afkomst is.

Ieder kind heeft recht op:
•

onderwijs

•

sport en ontspanning

•

schoon water

•

een eigen mening

•

informatie

en nog veel meer!

Benieuwd naar jouw andere rechten? Download het speciale Kinderrechtenverdrag voor kinderen en jongeren op
www.unicef.nl/school.
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Kom in actie
Ook jij kunt UNICEF helpen. Door actie te voeren en geld in te zamelen voor UNICEF. Hieronder lees je hoe je dat
precies kunt doen. Veel plezier en succes!

Stap 1. Het bedenken van een actie!
Lees de actietips op www.unicef.nl/school of bedenk zelf iets dat je leuk vindt om te doen of waar je goed in bent.
UNICEF ontvangt liever geen kleding, schriftjes of andere spullen. Dit kopen we op grote schaal in, waar mogelijk in
het land zelf. Vertel thuis en aan vrienden/klasgenoten dat je actie wilt voeren. Misschien krijg je goede tips of hulp.

Stap 2. Verzamel wat je nodig hebt
Vaak heb je wel wat spulletjes nodig voor een actie. Haal bijvoorbeeld de ingrediënten voor de koekjes die je wilt
bakken. Of zoek verkleedkleren en muziek uit voor een stukje dat je wilt opvoeren. Vraag je ouder(s), verzorger(s)
of juf/meester om je hierbij te helpen. Natuurlijk kun je ook bij UNICEF actiematerialen bestellen, zoals posters en
ballonnen. Bestel via unicef.nl/school.

Stap 3. Voer de actie uit
Wees voorzichtig en ga niet zomaar aanbellen bij mensen die je niet kent. Je kunt beter iets doen of iets maken voor
mensen die je kent. Zoals familie, vrienden en buren. Zorg ook dat je nooit alleen met (veel) geld over straat gaat.
Het is slim om actie te voeren op plekken waar veel mensen zijn. Op verjaardagen bijvoorbeeld. Of op je sportclub.
Veel succes!

Stap 4. Na de actie
Je kunt het geld overmaken naar UNICEF op giro NL86 INGB 0000 0001 21 in Den Haag. Het is belangrijk dat je
daarbij de code 302164 zet, plus je naam, adres enwoonplaats. Vraag aan je ouder(s)/ verzorger(s) om je hierbij te
helpen. Laat je nog even weten hoe je actie is gegaan? Stuur een mail naar school@unicef.nl of laat het ons weten
via WhatsApp (06-33101349).

Wat levert jouw actie op?
•

Voor 3 euro kan je een klas voorzien van schriften en potloden.

•

Voor 7,50 euro kan je een kleuterklas waterverf en klei geven.

•

Voor 12 euro kan je elke klas van de basisschool een wereldbol geven.

•

Voor 15 euro kan je tien kinderen een blok tekenpapier en 12 kleurpotloden geven.
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Laat je weten hoe je spreekbeurt ging?
Op het internet word je snel wijzer. Er zijn namelijk veel

www.unicef.nl/school

www.kinderrechten.nl

sites met interessante informatie. Handig wanneer je

www.kennisnet.nl

www.schooltv.nl

een spreekbeurt moet houden of een werkstuk moet

www.kidsweek.nl

www.jeugdjournaal.nl

maken! Via het internet kun je bijvoorbeeld een hoop te
weten komen over het leven van kinderen in andere
landen.

• Mail naar school@unicef.nl
• Stuur een WhatsApp: 06-33101349
• Plaats je foto op Instagram @UNICEFNederland

