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In deze Nieuwsbrief:  - 12 juni Werelddag tegen kinderarbeid 

   - Campagne Stop handel met de nederzettingen 
-  Onrust in eSwatini 

- Wereldwijde actiedag voor Wit Rusland 

 

 
 

Wereldwijde conferentie: Onderwijs is het belangrijkste instrument om kinderarbeid te 

beëindigen 

Verwezenlijking van duurzame ontwikkelingsdoelstelling 4: Van werk naar school: Een 

einde maken aan kinderarbeid 
 

 
 

Education International en haar lidorganisaties onderstreepten het belang van opvoeders en 

hun vakbonden voor het uitbannen van kinderarbeid tijdens de 5e Wereldconferentie over de 

Eliminatie van Kinderarbeid, die van 15-20 mei in Durban, Zuid-Afrika, werd gehouden. Zij 



benadrukten ook de noodzaak om leerkrachten op te leiden en ervoor te zorgen dat onderwijs 

gratis, beschikbaar en toegankelijk is voor iedereen. 

 

Education International organiseerde een nevenevenement over de succesvolle mobilisatie 

van leerkrachten en hun vakbonden om kinderen weer naar school te krijgen na de COVID. 

Tijdens de sessie werd uitgelegd hoe de beroepsgroep en de onderwijsvakbonden doortastend 

zijn opgetreden om te zorgen voor een inclusief herstel van het onderwijs na de ongekende 

COVID-crisis. Het doel was "de ervaring van leerkrachten, die 'frontlijnfunctionarissen' zijn 

om kinderen terug naar school te brengen en hun best te doen om hen in de klas te houden", 

zoals uitgelegd door Dennis Sinyolo, directeur van het Education International's Region 

Africa (EIRAF) kantoor en moderator van de discussie. (hieronder meer) 

 

  

Met een Europees Burgerinitiatief dringt een coalitie van 150 organisaties aan op een 

Europees verbod op handel met illegale nederzettingen in bezette gebieden, waar ook ter 

wereld, nu en in de toekomst. Om het initiatief te doen slagen is uw steun nodig. Teken de 

petitie! 

Onder het oprichtingsverdrag van het Internationaal Strafhof (Statuut van Rome) geldt de 

bouw van zogenoemde ‘nederzettingen’ door een bezettende mogendheid als een 

oorlogsmisdaad. De Europese Unie (EU) beschouwt dergelijke nederzettingen in bezette 

gebieden als illegaal en een obstakel voor internationale vrede en stabiliteit. 

Niettemin staan de EU en haar 27 lidstaten, waaronder Nederland, handel met nederzettingen 

toe. Daarmee negeren zij hun verplichting onder internationaal recht om schendingen van dat 

recht – zoals de stichting van nederzettingen – niet te erkennen en niet te steunen. Door de 

handel met nederzettingen toe te staan dragen de EU en de lidstaten juist bij aan hun 

levensvatbaarheid en erkennen zij feitelijk hun (illegale) bestaan. (hieronder meer) 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBV0001489/2017-09-23


ONRUST IN ESWATINI: Gewapende grondtroepen vallen Chief 

GasaWaNgwane's Indvuna binnen, grijpen geweer. 

SIGWE: Leden van de grondtroepen zijn donderdagavond het huis van Chief 

GasaWaNgwane's Indvuna geïdentificeerd als Ndzinisa in Sigwe binnengevallen en hebben 

met geweld een pistool met tien (10) kogels buitgemaakt.  

De pas benoemde vrouwelijke commandant van de grondtroepen bevestigde dat zij 

donderdagavond het huis van de Indvuna waren binnengevallen en dat zij erin waren geslaagd 

het pistool te bemachtigen. "Zoals u kunt zien op de foto's, heeft het pistool tien (10) kogels, 

we zullen ervoor zorgen dat elke kogel een eigenaar heeft. We gingen erheen om een man te 

zoeken die op onze opsporingslijst staat en we vonden de vader en besloten het pistool te 

pakken," zei de commandant wiens naam om ethische redenen niet bekend mag worden 

gemaakt. 

Pogingen om Indvuna's Chief GasaWaNgwane te bereiken bleken op het moment van het 

samenstellen van dit verslag zonder succes te zijn. Hoofdinspecteur Phindile Vilakati, de 

woordvoerder van de politie, weigerde commentaar toen hij door dit persbureau van 

Swaziland News werd bereikt. De vrouwelijke commandant van de grondtroepen zei dat zij 

de kogels verstandig zullen gebruiken bij hun operaties.  

De aanvallen op traditionele leiders en leden van de veiligheidstroepen zijn geïntensiveerd 

nadat Mswati soldaten en politie had ingezet om tientallen burgers neer te schieten en te 

doden, alleen omdat zij democratische hervormingen eisten. 

(grondtroepen is een soort gewapend verzet in Swaziland) 

 

Wereldwijde oproep aan Wit Rusland om vakbondsleiders vrij te laten 

Al tientallen jaren worden vakbondsrechten geschonden in Wit-Rusland. De recente, talloze 
aanvallen op onafhankelijke vakbonden werden voor het Comité voor de toepassing van normen 
gebracht tijdens de 110e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie in Genève op 7 juni. En 
vandaag, 8 juni, hebben vakbonden over de hele wereld deelgenomen aan een wereldwijde 
actiedag, waarbij ze opriepen tot de onmiddellijke vrijlating van Wit-Russische vakbondsleiders 
en activisten. 

 
De Wit-Russische regering blijft schaamteloos haar verplichtingen uit hoofde van IAO-verdrag 87 
negeren. 18 jaar na de aanbevelingen van de enquêtecommissie van 2004 is er nog geen 
betekenisvolle vooruitgang geboekt bij de uitvoering ervan.  

 
Lees meer  

 

 

 

 

 

Wereldwijde conferentie: Onderwijs is het belangrijkste instrument om 

kinderarbeid te beëindigen  

https://industriall-union.us5.list-manage.com/track/click?u=3f908bd1636f1b0a4e2fd2e79&id=5b2facb2c2&e=a6e520932f
https://industriall-union.us5.list-manage.com/track/click?u=3f908bd1636f1b0a4e2fd2e79&id=5b2facb2c2&e=a6e520932f


Verwezenlijking van duurzame ontwikkelingsdoelstelling 4: Van werk naar school: Een einde 

maken aan kinderarbeid 

 

Education International en haar lidorganisaties onderstreepten het belang van opvoeders en 

hun vakbonden voor het uitbannen van kinderarbeid tijdens de 5e Wereldconferentie over de 

Eliminatie van Kinderarbeid, die van 15-20 mei in Durban, Zuid-Afrika, werd gehouden. Zij 

benadrukten ook de noodzaak om leerkrachten op te leiden en ervoor te zorgen dat onderwijs 

gratis, beschikbaar en toegankelijk is voor iedereen. 

 

Education International organiseerde een nevenevenement over de succesvolle mobilisatie 

van leerkrachten en hun vakbonden om kinderen weer naar school te krijgen na de COVID. 

Tijdens de sessie werd uitgelegd hoe de beroepsgroep en de onderwijsvakbonden doortastend 

zijn opgetreden om te zorgen voor een inclusief herstel van het onderwijs na de ongekende 

COVID-crisis. Het doel was "de ervaring van leerkrachten, die 'frontlijnfunctionarissen' zijn 

om kinderen terug naar school te brengen en hun best te doen om hen in de klas te houden", 

zoals uitgelegd door Dennis Sinyolo, directeur van het Education International's Region 

Africa (EIRAF) kantoor en moderator van de discussie. 

 

Angelina Lunga, die het woord nam namens de Zimbabwaanse lerarenvereniging (ZIMTA), 

legde uit dat kinderarbeid in haar land weliswaar bij grondwet en wet verboden is, maar dat 

sommige mensen zich niet aan de wetten houden en dat lerarenvakbonden zich daarom 

inzetten om kinderarbeid uit te bannen. 

 

"Gebiedsgerichte aanpak om kinderarbeid uit te roeien 

 

"We gebruiken een gebiedsgerichte aanpak. We wijzen een klein geografisch gebied aan om 

onze activiteiten te leiden met als doel een einde te maken aan kinderarbeid. We leiden ook 

leraren op en betrekken leiders van de gemeenschap - religieuze autoriteiten, plaatselijke 

stamhoofden, enz. - en creëren kinderbeschermingsgemeenschappen," benadrukte zij verder. 

 

Leerkrachten organiseren activiteiten met een anti-kinderarbeid boodschap - meestal artistieke 

zoals theater of dans - om het bewustzijn te verhogen en kinderarbeid te ontmoedigen. 

 

Terwijl COVID-19 de vooruitgang op het gebied van inschrijvingspercentages tenietdeed en 

het aantal vroegtijdige schoolverlaters, kindhuwelijken en vroege zwangerschappen deed 

toenemen, hervatten de leerkrachten na de heropening van de scholen hun activiteiten ter 

bestrijding van kinderarbeid. 

 

Voor haar bestaat de weg naar de bestrijding van kinderarbeid erin meer geld uit te trekken 

voor onderwijs om het aantal gevallen van kinderarbeid te verminderen, aangezien er geen 

belemmering mag zijn om naar school te gaan, bijvoorbeeld door schoolgeld. 

 

Pilirani Kamaliza van de Teachers' Union of Malawi (TUM) ging ook in op de activiteiten 

van zijn vakbond om kinderarbeid uit te bannen. 

 

Hij vertelde de deelnemers het volgende: "In Malawi richt mijn vakbond TUM zich op 

preventie, richt zich op kinderen die het risico lopen op kinderarbeid en hanteert het concept 

van kinderarbeidvrije zones. Kinderarbeid komt vooral voor in de landbouw". 

 



Hij voegde eraan toe dat zijn vakbond de rol waardeert die leerkrachten spelen in de strijd om 

kinderarbeid te beëindigen: "Een leerkracht is de eerste die merkt wanneer een kind lessen 

mist of het risico loopt op kinderarbeid. Daarom leiden we leraren op, die kinderen die het 

slachtoffer zijn van kinderarbeid ook remediërende lessen geven." 

Back-to-school-campagne in de nasleep van de COVID-19-pandemie 

 

Na COVID-19 merkte de TUM dat het schoolbezoek drastisch daalde, omdat de pandemie de 

tot dan toe geboekte vooruitgang deed verwateren. 

 

Maar toen de scholen weer opengingen, werd er een "back-to-school"-campagne gevoerd, 

aldus Kamaliza, die onderstreepte dat de TUM dankzij deze campagne in december 2020 

heeft kunnen vaststellen dat het totale aantal inschrijvingen hoger was dan vóór COVID in de 

zone waarop het project van de vakbond in Kabwinja is gericht. 

 

Hij herinnerde er ook aan dat zijn vakbond ouders en kinderen geruststelde over gezondheids- 

en veiligheidskwesties in scholen. 

 

"Gegevensbeheer is een sleutelfactor, want in het gekozen gebied voor de bestrijding van 

kinderarbeid moet het aantal kinderen dat door het plaatselijke opperhoofd wordt erkend, 

gelijk zijn aan het aantal kinderen op school," zei hij ook. 

"Onderwijs is het krachtigste wapen om kinderarbeid uit te roeien" 

 

In zijn toespraak tot een themapanel over onderwijs herformuleerde EIRAF-directeur Dennis 

Sinyolo het citaat van Nelson Mandela: "Onderwijs is het krachtigste wapen om kinderarbeid 

uit te bannen". 

 

ervolgens noemde hij vijf belangrijke strategieën van leerkrachten en vakbonden om kinderen 

uit het arbeidsproces naar school te krijgen:  

 

    Onderzoek en bewijs. 

    Belangenbehartiging en sociale dialoog. 

    Bewustmaking. 

    mobilisatie van de gemeenschap 

    Creëren van een veilige en inclusieve schoolomgeving. 

 

Hij was er ook stellig van overtuigd dat regeringen leerkrachten moeten ondersteunen door 

middel van opleiding, voortdurende professionele ontwikkeling, fatsoenlijke salarissen en 

arbeidsomstandigheden. 

 

Verder benadrukte hij dat, voor Education International en haar filialen over de hele wereld, 

"onderwijs echt gratis, beschikbaar en toegankelijk moet worden gemaakt voor iedereen". Dit 

vraagt volgens hem om adequate investeringen in onderwijs door ten minste 6% van het BBP 

en/of ten minste 20% van de nationale begroting aan onderwijs toe te wijzen. 

"De school is de beste plaats voor alle kinderen" 

 

Kamaliza van de TUM onderstreepte ook tijdens een nevenevenement over "Geïntegreerde 

gebiedsgerichte aanpak: kinderarbeid bij de wortel aanpakken en het recht op onderwijs 

waarborgen" het volgende: "De school is de beste plek voor alle kinderen. Kinderen moeten 

leren, kwaliteitsonderwijs krijgen en niet betrokken raken bij kinderarbeid. Kinderarbeid moet 

worden veroordeeld." 



 

Om een einde te maken aan kinderarbeid, benadrukte hij, houdt de TUM rekening met alle 

belangrijke onderdelen van de schoolgemeenschap: leraren, ouders, gemeenschapsleiders, 

schooldirectie. Hij legde ook uit dat "we ook kinderen in staat stellen om te spreken over 

discriminatie, over kinderarbeid, namens de kinderarbeiders." 

 

Europees Burgerinitiatief ‘Stop Handel met 

Nederzettingen’ 

Met een Europees Burgerinitiatief dringt een coalitie van 150 organisaties aan op een 

Europees verbod op handel met illegale nederzettingen in bezette gebieden, waar ook ter 

wereld, nu en in de toekomst. Om het initiatief te doen slagen is uw steun nodig. Teken de 

petitie! 

 

Onder het oprichtingsverdrag van het Internationaal Strafhof (Statuut van Rome) geldt de 

bouw van zogenoemde ‘nederzettingen’ door een bezettende mogendheid als een 

oorlogsmisdaad. De Europese Unie (EU) beschouwt dergelijke nederzettingen in bezette 

gebieden als illegaal en een obstakel voor internationale vrede en stabiliteit. 

Niettemin staan de EU en haar 27 lidstaten, waaronder Nederland, handel met nederzettingen 

toe. Daarmee negeren zij hun verplichting onder internationaal recht om schendingen van dat 

recht – zoals de stichting van nederzettingen – niet te erkennen en niet te steunen. Door de 

handel met nederzettingen toe te staan dragen de EU en de lidstaten juist bij aan hun 

levensvatbaarheid en erkennen zij feitelijk hun (illegale) bestaan. 

Met een Europees Burgerinitiatief (EBI) streeft een coalitie van 150 organisaties, verenigd in 

de coalitie ‘Stop Trade with Settlements’ (Stop Handel met Nederzettingen), naar een 

Europees verbod op handel met alle illegale nederzettingen in bezette gebieden, nu en in de 

toekomst. Naast vooraanstaande internationale organisaties als Human Rights Watch, Avaaz 

https://wetten.overheid.nl/BWBV0001489/2017-09-23
https://stopsettlements.org/coalition/


en de International Federation for Human Rights maken de Nederlandse organisaties 

Humanitas en The Rights Forum deel van uit de coalitie. 

Een EBI is een officieel democratisch instrument van de Europese Unie, waarmee EU-burgers 

invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Met dit EBI vragen wij de Europese Commissie een 

wetsvoorstel op te stellen waarmee voorgoed een eind wordt gemaakt aan de illegale handel. 

Slagen wij erin in een jaar tijd – dat wil zeggen vóór 20 februari 2023 – ten minste een 

miljoen EU-burgers achter ons initiatief te krijgen, dan is de Commissie wettelijk verplicht 

daarop in te gaan. 

Een miljoen handtekeningen klinkt als een forse barrière, maar met inzet van alle krachten die 

streven naar een rechtvaardiger wereld slechten we die. Laat uw stem tellen en teken de 

petitie!  https://rightsforum.org/campagnes/europees-burgerinitiatief-stop-handel-met-

nederzettingen/   

Of via QR-code 
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