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Geen kind hoort te werken. Ieder kind heeft 
recht op onderwijs, het recht om te spelen  
en om écht kind te zijn.

Een wereld zonder kinderarbeid is mogelijk,  
als iedereen vanuit deze norm samenwerkt. 
Dan kunnen schijnbaar onoverkomelijke 
oorzaken zoals armoede en slecht en on- 
toegankelijk onderwijs worden overwonnen. 

Kinderarbeid houdt armoede in stand.  
Daar waar kinderen werken, blijven de lonen 
laag en is er minder werk voor volwassenen 
beschikbaar. Bovendien hebben kinderen die 
niet naar school gaan op hun beurt later ook 
minder kansen. 

Als kinderen wél goed onderwijs krijgen, wordt 
de vicieuze cirkel van armoede doorbroken. 

Het bestrijden van kinderarbeid is dus beter 
voor iedereen!



Onder ‘kinderarbeid’ verstaan we alle 
vormen van werk door kinderen tot  
15 jaar, die hun recht op formeel 
dagonderwijs in de weg staan en/of die 
schadelijk zijn voor hun gezondheid en 
ontwikkeling. Ook zwaar en gevaarlijk 
werk verricht door kinderen tot 18 jaar 
valt onder de definitie van kinderarbeid. 
Kinderarbeid is verboden volgens 
internationale conventies en 
verdragen. Desondanks zijn er 
wereldwijd naar schatting zo’n 168 
miljoen kinderen die werken en niet of 
nauwelijks naar school gaan (ILO, 
2014).

Kinderarbeid houdt  
armoede in stand
Armoede wordt vaak gezien als de 
belangrijkste oorzaak van kinderarbeid. 
De opvatting bestaat dat kinderen wel 
moeten werken omdat gezinnen 
anders niet kunnen rondkomen. 
 
Maar het tegenovergestelde is waar: 
kinderarbeid houdt armoede juist in 
stand. Omdat kinderen gemakkelijk uit 
te buiten, goedkope arbeidskrachten 
zijn, worden zij eerder ingehuurd dan 
volwassenen. Daarmee leidt kinder-
arbeid tot lagere lonen en hogere 

werkloosheid onder volwassenen. 
Kinderarbeid heeft negatieve gevolgen 
voor de ontwikkeling van kinderen.  
En kinderen die werken en niet naar 
school gaan komen later hoogst-
waarschijnlijk terecht in laagbetaalde 
banen en vervolgens hun kinderen ook.

Waarom kinderarbeid bestaat
Ervaring leert dat kinderarbeid bestaat 
omdat mensen het accepteren en er 
excuses voor verzinnen. Omdat de 
rechten van kinderen niet worden 
gerespecteerd. Omdat overheden  
geen verplicht, gratis en toegankelijk 
onderwijs bieden. Omdat er geen 
fatsoenlijk inkomen aan volwassenen 
wordt betaald. Omdat werkgevers ervan 
kunnen profiteren. En omdat 
consumenten wereldwijd vragen om 
goedkope producten.

KINDERARBEID WERELDWIJD



Een wereld zonder kinderarbeid is 
mogelijk, als iedereen samenwerkt. De 
coalitie Stop Kinderarbeid zet zich in 
om zoveel mogelijk partijen te 
betrekken bij de strijd tegen kinder-
arbeid. Overheden, bedrijven, 
vakbonden, lokale en (inter)nationale 
organisaties en burgers: allen kunnen 
deel uitmaken van de oplossing. 

 Kinderarbeidvrije Zones
De rechten van kinderen zijn universeel. 
Ieder kind heeft recht op bescherming 
tegen werk en op toegang tot onderwijs. 
Om dit te bereiken, pleit Stop 
Kinderarbeid voor een gebiedsgerichte 
aanpak, die zich richt op álle kinderen 
die in een bepaald gebied wonen. 
Eenzijdige aandacht voor kinderen die 
werken in bepaalde sectoren of in de 
ergste vormen van kinderarbeid, brengt 
geen blijvende verandering. Zolang 
sommige vormen van kinderarbeid 
worden geaccepteerd, zullen kinderen 
blijven werken en blijft hen het recht op 
onderwijs ontzegd. 

Vanuit de gebiedsgerichte aanpak 
kunnen kinderarbeidvrije zones ontstaan. 
In deze gebieden verschuift de aandacht 

naar álle vormen van kinderarbeid die 
onderwijs, gezondheid en ontwikkeling in 
de weg staan. De inwoners van deze 
gebieden zijn ervan overtuigd dat álle 
kinderen naar school horen te gaan en 
zetten zich samen in om dat voor elkaar 
te krijgen.

In de kinderarbeidvrije zones hebben niet 
alleen de kinderen het beter. Ervaring 
leert dat daar waar kinderen niet langer 
werken, volwassenen betere lonen en 
arbeidsvoorwaarden kunnen bedingen. In 
de kinderarbeidvrije zones leren 
volwassenen bovendien om bewuster 
met hun inkomen en uitgaven om te 
gaan.

  Kinderarbeidvrije 
producten

Kinderarbeid komt voor in productie-
ketens van bedrijven, soms direct bij de 
eerste toeleverancier maar vaker dieper 
in de keten, waarop bedrijven minder 
goed zicht hebben. Stop Kinderarbeid 
pleit voor een grondige aanpak van 

MEER WETEN? 
www.stopkinderarbeid.nl/
kinderarbeidvrije-zones

STOP KINDERARBEID   
SCHOOL, DE BESTE WERKPLAATS
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  Nieuwe oplossingen voor 
hardnekkige problemen

Een open blik brengt ons verder op de 
weg naar een kinderarbeidvrije wereld. 
Stop Kinderarbeid zoekt daarom actief 
naar vernieuwende oplossingen voor 
problemen die kinderarbeid in stand 
houden. We evalueren onze programma’s 
kritisch en passen onze strategieën aan 
of breiden die uit, afhankelijk van de 
lokale situatie en onze samenwerkings-
partners. We staan open voor nieuwe 
vormen van samenwerking en manieren 
om kinderarbeid in ingewikkelde situaties 
aan te pakken. 

kinderarbeid in de hele productieketen. 
Eenzijdige aandacht voor kinderarbeid bij 
de eerste toeleverancier, bijvoorbeeld 
alleen bij kleding en niet bij de fabricage 
van garens of katoen, laat het grootste 
deel van de kinderarbeid ongemoeid. 

Als de aandacht verschuift naar het 
uitbannen van kinderarbeid in de héle 
keten, kan dat leiden tot werkelijk 
kinderarbeidvrije productieketens; 
ketens waarin bedrijven zich inzetten 
om kinderarbeid te voorkomen en te 
bestrijden. Waar mogelijk doet Stop 
Kinderarbeid dat sector-breed en in 
samenwerking met overheden en lokale 
organisaties. 

Voor het realiseren van kinderarbeidvrije 
productieketens kan het voor bedrijven 
zinvol en effectief zijn om bij te dragen 
aan een gebiedsgerichte aanpak om te 
komen tot kinderarbeidvrije zones.  
De maatregelen van bedrijven in de 
keten worden dan beter ingebed en 
versterkt door structurele veranderingen. 

MEER WETEN? 
www.stopkinderarbeid.nl/
verantwoord-ondernemen/

MEER WETEN? 
www.stopkinderarbeid.nl/
kinderarbeidvrije-zones

Sluit je aan! 
Werk mee aan een wereld zonder 
kinderarbeid.
Bezoek www.stopkinderarbeid.nl, 
meld je aan voor onze nieuwsbrief, 
volg ons ;
 stopkinderarbeid
 stopchildlabour
 stop_kinderarbeid
of neem direct contact met ons op 
via info@stopkinderarbeid.nl 
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www.stopkinderarbeid.nl

Stop Kinderarbeid coalitie

Stop Kinderarbeid is een coalitie 
bestaande uit de Algemene 
Onderwijsbond (AOb), Mondiaal 
FNV, Hivos, ICCO Coöperatie en 
Kerk in Actie, de Landelijke India 
Werkgroep (LIW) en Stichting 
Kinderpostzegels Nederland. Stop 
Kinderarbeid wordt gecoördineerd 
door Hivos en werkt nauw samen 
met lokale organisaties in Azië, 
Afrika en Latijns-Amerika.
www.stopkinderarbeid.nl

Coalitiepartners:

Met steun van:


