
 
 
PERSAANKONDIGING 
 
Stop Kinderarbeid Afrika Tour 2008: een nieuwe aanp ak 
 
Alle kinderarbeid uitbannen én alle kinderen naar s chool krijgen is mogelijk. Op basis van 
ervaring van haar succesvolle partners in ontwikkel ingslanden organiseert de campagne  
“Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats” de  Afrika Tour 2008 (8 oktober tot 6 
november). Een delegatie van succesvolle kinderarbe idbestrijders uit India, Nepal en Marokko 
reist een maand lang door vijf landen in Afrika: Ma rokko, Ethiopië, Oeganda, Zimbabwe en Kenia.  
 
Ervaringen delen 
De delegatie zal lokale organisaties ontmoeten en projecten bezoeken, om ervaringen te delen en te 
komen tot een effectieve aanpak van kinderarbeid. Centraal staat de combinatie van het uitbannen van 
kinderarbeid en het bieden van dagonderwijs aan alle kinderen tot 15 jaar. 
 
De uitkomsten van de Afrika Tour worden begin november in Kenia gepresenteerd aan maatschappelijke 
en internationale organisaties en overheden. Bovendien organiseert de campagne op 11 november 2008 
in Brussel een Ronde Tafel over kinderarbeid. Daarbij zullen de delegatieleden uit India, Nepal en 
Marokko en een Afrikaanse vertegenwoordiger aanwezig zijn om aanbevelingen uit Afrika aan Europese 
beleidsmakers over te brengen. 
 
Achtergrond 
De Europese campagne Stop Kinderarbeid heeft uitdrukkelijk gekozen voor een uitwisseling tussen 
organisaties in landen waar kinderarbeid een groot probleem is. De Afrika Tour wordt wel gesteund door 
de campagne, maar bij de uitwisseling zullen geen Europese organisaties aanwezig zijn.  
 
In 2007 organiseerde de campagne Stop Kinderarbeid de Stop Kinderarbeid Centraal Amerika Tour, 
waarbij een succesvolle kruisbestuiving plaatsvond tussen de deelnemende lokale organisaties. Met de 
ervaringen van toen ziet de campagne de uitkomsten van de Afrika Tour met veel vertrouwen tegemoet.  
 
Afrika Tour reporters 
De Afrika Tour wordt op de voet gevolgd! Via videofilms, fotoreportages en een weblog zullen twee 
reporters uit Tsjechië de hele Afrika Tour verslaan op de Afrika Tour website: 
www.stopchildlabour.eu/africatour2008.  
Foto’s (voorzien van commentaar) zijn op de website in hoge resolutie beschikbaar voor publicatie. 
 
 
Noot voor de redactie: 

• De delegatieleden uit India, Nepal en Marokko zijn na de Afrika Tour, van 6 -14 november 2008 
in Nederland. Zij zullen die dagen beschikbaar zijn voor interviews over methodes om 
kinderarbeid te bestrijden. 

• Het is mogelijk voor journalisten om tijdens de Afrika Tour deel te nemen aan de workshops en 
de veldbezoeken. Voor meer informatie over deze mogelijkheid kunt u contact opnemen met de 
Campagne Stop Kinderarbeid. 

• Voor informatie over de campagne “Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats” kunt u de 
campagne website bezoeken: www.stopkinderarbeid.nl 

• Voor meer informatie over de Afrika Tour en de Campagne Stop Kinderarbeid kunt u contact 
opnemen met:  

 
Jetteke van der Schatte Olivier, coördinator Campagne Stop Kinderarbeid  
Tel: 070-3765592/ 06-13213728 email: j.schatteolivier@hivos.nl 

        
 
 


