
 

 

ACHTERGRONDINFORMATIE 

Kinderen in de knel 
 Geef kinderen een toekomst 
 

Wereldwijd leven miljoenen 
kinderen in moeilijke 
omstandigheden. Kwetsbare 
kinderen zijn kinderen die 
nauwelijks bescherming krijgen 
van hun familie of omgeving. Zet 
u via Kerk in Actie voor deze 
kinderen in. Steun kinderen die 
moeten werken, seksueel 
uitgebuit worden en kinderen die 
slachtoffer zijn van geweld. 
 

Hoe steunen we deze kinderen? 
Welke hulp kunnen lokale partners van Kerk 
in Actie aan deze kinderen bieden? Dat 
verschilt van concrete oplossingen 
tot het voorkomen van misstanden. We 
bieden voorlichting en bewustwording. Bij alle 
projecten speelt actieve lobby voor de 
rechten van kinderen een rol. Uitgangspunt 
zijn natuurlijk de Rechten van het Kind, zoals 
die door de Verenigde Naties zijn 
vastgesteld. Zo werkt u mee aan structurele 
oplossingen en voorkomt u dat uw hulp 
alleen op korte termijn werkt. 
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Bestrijding van kinderarbeid centraal 
Onderwijs volgen is in Nederland 
vanzelfsprekend. Voor maar liefst 168 miljoen 
kinderen is niet de schoolklas maar arbeid de 
dagelijkse realiteit. Wereldwijd werkt 
gemiddeld 1 op de 10 kinderen. Zij werken op 
het land, op straat, in de huishouding, in 
fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als 
kindsoldaat. Samen met andere organisaties 
zet Kerk in Actie zich in voor zogenaamde 
kinderarbeidvrije zones: gebieden waarin de 
hele gemeenschap samenwerkt aan 
voldoende inkomsten voor gezinnen en 
toegankelijk en goed onderwijs voor 
alle kinderen. 
 
Vicieuze cirkel van armoede doorbreken 
Kinderarbeid staat nooit op zichzelf. Vaak zijn 
de inkomsten van kinderen een noodzakelijke 
aanvulling op het gezinsinkomen, als er te 
weinig werk is of ouders slecht betaald 
worden. Kinderen moeten dan aan het werk 
en gaan daarom niet of nauwelijks naar 
school. Zij lopen een grote kans om later zelf 
ook weer te weinig te verdienen om hun 
eigen gezin te kunnen onderhouden. Om 
deze vicieuze cirkel van armoede te 
doorbreken, moet er betaald werk zijn voor 
ouders, zodat kinderen naar school kunnen 
gaan. Een schoolopleiding verhoogt immers 
de kansen op de arbeidsmarkt en dus op een 
inkomen. 
 
Verschillen per continent 
Passende hulp in verschillende continenten 
Ieder land, ieder continent vraagt om andere 
hulp en omdat we niet overal tegelijk kunnen 
zijn, ligt de focus van onze projecten soms op 
een specifiek project of land. 
 
Zuid-Amerika 
In Zuid-Amerika ligt de nadruk op het 
voorkomen van kinderarbeid door kinderen 
en jongeren kansen te bieden op 
(vak)onderwijs.  
 
Azië 
In Azië steunt u vooral werk in Zuid-India. 

Industrieën zijn hier op zoek naar goedkope 
werknemers. Hele gezinnen verhuizen van 
het platteland naar de grote steden. Veel 
kinderen trekken naar de grote stad en 
werken op straat of in de steenfabrieken, 
textielfabrieken of leerlooierijen.  
 
Afrika 
In Afrika werken onze partners vooral aan de 
verbetering van kansen op onderwijs en 
vermindering van kinderarbeid in de 
landbouw (zoals bij de verbouw van 
kariténoten, zaden en thee). In de grote 
steden hebben kinderen heel andere 
problemen. Met intensieve begeleiding 
kunnen kinderen vaak terug naar het gebied 
waar ze vandaan komen en daar een nieuw 
bestaan opbouwen. 
 
 
Feiten en cijfers over kinderarbeid 
* 1 op de 10 kinderen tussen de 5 en 17 

jaar werkt en bijna de helft daarvan is jonger 
dan 12 jaar. 

* 1 op de 5 kinderen in Afrika ten zuiden van 
de Sahara werkt, maar in absolute aantallen 
heeft Azië de meeste werkende kinderen 

* Bijna 70% van de werkende kinderen 
werkt onbetaald met de familie mee 
(schatting van ILO in 2013)  
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