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Geachte Voorzitter,

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid

Van Laar over kinderarbeid in Syrië. Deze vragen werden ingezonden op 3 juli

2015 met kenmerk 2015Z13655.

De Minister voor Buitenlandse Handel

en Ontwikkelingssamenwerking,

Lilianne Ploumen
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Antwoorden van de Minister voor Buitenlandse Handel en

Ontwikkelingssamenwerking op vragen van het lid Van Laar (PvdA) over

kinderarbeid in Syrië.

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het rapport ‘Small hands heavy burden: how the

Syria conflict is driving more children into the workforce’ van Unicef en Save the

Children?

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Klopt het bericht dat in driekwart van de Syrische gezinnen kinderen moeten

bijdragen aan het gezinsinkomen, zowel in Syrië zelf als in omliggende landen

zoals Libanon en Jordanië waar ze hun toevlucht hebben gezocht?

Antwoord

Hoewel exacte metingen in conflictgebieden erg lastig zijn, heeft het kabinet geen

reden te twijfelen aan de bevindingen van UNICEF en Save the Children. Het

rapport geeft aan dat kinderen in driekwart van de gezinnen binnen Syrië

bijdragen aan het gezinsinkomen. Onder Syrische vluchtelingen in Jordanië geldt

dat voor de helft van de gezinnen. Over Libanon geeft het rapport geen

vergelijkbare cijfers. Hoe dan ook is de situatie zeer zorgelijk.

Vraag 3

Kunt u bevestigen dat op dit moment 2,7 miljoen Syrische kinderen geen toegang

hebben tot onderwijs?

Antwoord

Zoals UNICEF en Save the Children in hun rapport aangeven, is het aantal

kinderen in Syrië dat onderwijs volgt recentelijk sterk afgenomen. Hierover is ook

gerapporteerd door onder andere de VN Office for the Coordination of

Humanitarian Affairs (OCHA).1 Deze afname wordt veroorzaakt door meerdere

factoren die samenhangen met het conflict: veel gezinnen zijn binnen Syrië op de

vlucht; scholen zijn vernietigd; en onderwijzend personeel is gevlucht of

omgekomen.

Over het onderwijs in Libanon is bekend dat ongeveer 400.000 Syrische kinderen

in de leeftijdscategorie 4 t/m 17 jaar zijn geregistreerd en ongeveer 30% daarvan

regulier onderwijs heeft kunnen volgen in 2014. In Turkije heeft iedere Syriër

recht op onderwijs (primair en secundair), maar pas recentelijk is onderwijs in het

Arabisch mogelijk gemaakt.

Vraag 4

Bent u bereid er in internationaal verband voor te pleiten dat binnen de lopende

noodhulpprogramma’s de toegang tot kwalitatief goed onderwijs als prioriteit

wordt aangewezen?

1 OCHA, Humanitarian Bulletin Syria, Issue 2, juni 2015.
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Antwoord

Nederland gaat een actieve rol vervullen in de door de VN Speciaal Gezant voor

Wereldwijd Onderwijs, Gordon Brown, in het leven geroepen Champions’ Group on

Education in Emergencies and Protracted Crisis. Deze groep wordt mede gedragen

door Noorwegen, UNICEF, UNHCR en het Global Partnership for Education. Tijdens

de komende zitting van de Algemene Vergadering van de VN vindt een side-event

plaats over dit thema. Het doel is meer aandacht te genereren voor het belang

van onderwijs in noodsituaties, ideeën uit te wisselen over verbetering van de

hulparchitectuur, en nieuwe bronnen van financiering aan te boren. Uitgewerkte

voorstellen zullen op de World Humanitarian Summit (mei 2016) gepresenteerd

worden.

Vraag 5

Op wat voor manier zet u zich in internationaal verband in om kinderarbeid onder

Syrische kinderen -die al het hardste geraakt worden door de humanitaire crisis-

tegen te gaan en te voorkomen dat er een ‘verloren generatie’ ontstaat? Hoe past

dit binnen uw huidige activiteiten om kinderarbeid te bestrijden?

Vraag 7

Bent u op de hoogte van het 'No Lost Generation Initiative'? Op wat voor manier

is Nederland betrokken bij dit initiatief?

Antwoord op vragen 5 en 7

Nederland zet zich actief in voor de strijd tegen kinderarbeid. Alleen wanneer

kinderen kunnen leren en spelen krijgen zij de kans om te bouwen aan hun

toekomst en kunnen ze opgroeien tot de geschoolde werknemers en mondige

burgers die nodig zijn voor welvaart en ontwikkeling in hun land. Nederland maakt

zich in multilateraal verband sterk voor de strijd tegen kinderarbeid en dringt ook

in EU-verband bij verschillende landen aan op betere uitvoering van ILO-conventie

182 tegen de ergste vormen van kinderarbeid. Daarnaast draagt Nederland met

verschillende projecten, die deels door de ILO worden uitgevoerd, bij aan de strijd

tegen kinderarbeid en bewustwording rond ‘fatsoenlijk werk’ in

toeleveringsketens. Voor meer algemene details over de Nederlandse inzet tegen

kinderarbeid wordt verwezen naar de Kamerbrief in reactie op de recente

initiatiefnota van Kamerlid van Laar (kamerstukken 33963, nr. 3).

In Syrië zelf is het, vanwege het voortslepend conflict, lastig om directe

activiteiten tegen kinderarbeid te steunen. Het door Nederland gesteunde Child

Labour Free Zones-programma bijvoorbeeld, dat in verschillende landen goede

resultaten laat zien, vereist een zekere mate van stabiliteit in de gemeenschap om

te kunnen slagen. In de buurlanden van Syrië valt makkelijker te opereren.

Nederland steunt in Turkije bijvoorbeeld een project dat kinderarbeid in de

hazelnootoogst bestrijdt. Dit project wordt in verschillende Turkse regio’s

uitgevoerd door de ILO in samenwerking met de hazelnootbranchevereniging

CAOBISCO en Turkse autoriteiten. Het project is onlangs met drie jaar verlengd.

Er zijn geen cijfers over eventuele betrokkenheid van de omvangrijke groep

Syrische vluchtelingen in Turkije bij kinderarbeid in de hazelnootsector.

Om te voorkomen dat er een verloren generatie van Syrische kinderen ontstaat, is

het van groot belang te investeren in onderwijs. Daarom levert Nederland voor de

periode januari 2014 tot december 2015 een bijdrage van 7 miljoen euro aan het

'No Lost Generation Initiative' van UNICEF ten behoeve van onderwijs voor

Syrische vluchtelingen in Libanon en Jordanië. Verder ondersteunt Nederland op
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voorstel van de Tweede Kamer 80 Syrische studenten door een gezamenlijk

project van stichting SPARK en de universiteit van Gaziantep.

Daarnaast zijn de volgende maatregelen aangekondigd in de Kamerbrief over

humanitaire hulp in de Syriëregio en Irak, die u kort voor deze antwoorden

toeging:

- Steun aan het informele onderwijs in Jordanië via UNICEF voor een bedrag van 3

miljoen euro in 2015.

- Steun aan onderwijs en gastgemeenschappen in Libanon via UNICEF en UNDP

voor een bedrag van 5 miljoen euro voor 2015 en 2016.

- Steun aan een samenwerkingsverband van UNICEF, War Child, Right to Play en

de KNVB dat in Libanon de komende twee jaar via sport en spel voor kinderen

gaat werken aan verbetering van de relaties tussen vluchtelingen en

gastgemeenschappen, en aan een adequate aanpak van psychosociale problemen

bij vooral Syrische kinderen. Voor dit programma is in 2015 en 2016 2 miljoen

euro beschikbaar.

Ondanks deze initiatieven en de inzet van de internationale gemeenschap,

waaronder Nederland, blijft het risico van een ‘verloren generatie’ levensgroot.

Ook de Syriërs zelf zijn hierover zeer bezorgd. Uiteindelijk ligt de oplossing in een

beëindiging van de conflicten en het initiëren van een vredesproces in Syrië.

Nederland tracht daar een actieve bijdrage aan te leveren door steun aan de VN

en de initiatieven van Speciaal Gezant De Mistura.

Vraag 6

Bent u bereid in internationaal verband ervoor te pleiten dat binnen de lopende

noodhulpprogramma’s geld beschikbaar wordt gesteld voor inkomensgenererende

activiteiten van vluchtelingen, zowel in Syrië als in de landen in de regio waar veel

Syriërs onderdak hebben gevonden? Zo ja, op wat voor manier krijgt dat vorm?

Zo nee, waarom niet?

Antwoord

In crises als deze is het van groot belang om vluchtelingen zoveel mogelijk in

staat te stellen voor zichzelf te zorgen. In de eerste plaats omdat vluchtelingen

zelf niets liever willen dan een menswaardig bestaan opbouwen. In de tweede

plaats wordt het voor de internationale gemeenschap steeds lastiger om grote

aantallen vluchtelingen voor langere perioden van voldoende hulp te voorzien.

Hoe meer vluchtelingen in staat worden gesteld om inkomensgenererende

activiteiten te ondernemen, hoe beter de hulp kan worden gericht op de meest

kwetsbare groepen. In de derde plaats kunnen vluchtelingen ook bijdragen aan de

lokale economie in de landen van opvang. Er zijn echter ook vaak beperkende

factoren. Dit kan gaan om economische problemen in landen van opvang, zoals

werkloosheid, of het wordt de vluchtelingen niet toegestaan om te werken.

Met het Nederlandse innovatieve beleid op humanitair terrein en de additionele

middelen die daarvoor zijn gereserveerd wordt onder andere beoogd de

zelfredzaamheid van vluchtelingen te vergroten door bijvoorbeeld contant geld

aan te bieden in plaats van hulpgoederen zodat dit kan worden gebruikt voor het

opstarten van eigen ondernemingen. Dit heeft niet alleen een positief effect op het

welzijn van de vluchteling, maar ook op de economie van het gastland. Nederland

ondersteunt waar mogelijk overheden die bereid zijn economische activiteiten van

vluchtelingen mogelijk te maken. Op internationaal niveau wordt bekeken hoe de

belemmerende factoren hierbij zoveel mogelijk weggenomen kunnen worden.
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Vraag 8

Kunt u inzicht geven hoe de aangenomen VN-Mensenrechtenraad resolutie dat

kindhuwelijken worden aangemerkt als mensenrechtenschendingen, heeft geleid

tot een verbetering van de positie van Syrische meisjes?2 Op wat voor manier zet

Nederland zich in internationaal verband in om hier vervolg aan te geven?

Antwoord

De VN-Mensenrechtenraad nam tweemaal (september 2013 en juni 2015), mede

op Nederlands initiatief, een resolutie aan inzake de bestrijding van

kindhuwelijken. Er valt geen direct verband te leggen tussen de resoluties en

eventuele verbeteringen voor Syrische meisjes. Hoewel resoluties van de VN-

Mensenrechtenraad niet bindend zijn, hebben ze een sterk normerend karakter;

beide resoluties erkennen expliciet dat kindhuwelijken resulteren in

mensenrechtenschendingen. Algemeen wordt erkend dat de relatief nieuwe

aandacht voor dit fenomeen in VN-fora heeft bijgedragen aan het internationale

bewustzijn over de schadelijke effecten van, alsmede aan steun (financieel en

anderszins) aan organisaties die zich inzetten voor de bestrijding van

kindhuwelijken, waaronder het consortium Girls not Brides.

Nederland zet zich actief in om uitvoering van de twee genoemde resoluties te

bevorderen, maar die inspanningen richten zich niet specifiek op Syrië. Waar

mogelijk en noodzakelijk stellen onder meer de Minister voor Buitenlandse Handel

en Ontwikkelingssamenwerking en de Mensenrechtenambassadeur tijdens hun

reizen de resoluties aan de orde. Nederland maakt tevens gebruik van de

Universal Periodic Review om VN-lidstaten, zoals Jemen, aanbevelingen te doen

op het gebied van kindhuwelijkenbestrijding.

Nederland draagt verder via een bijdrage van EUR 20 miljoen aan UNICEF, bij

aan het ‘Global Programme to accelerate action to end child marriages’ dat door

UNICEF en UNFPA wordt uitgevoerd in 12 landen.3 Syrië maakt geen deel uit van

de geselecteerde landen voor dit programma.

Vraag 9

In welke mate wordt er binnen lopende noodhulpprogramma’s extra aandacht

besteed aan de bescherming van meisjes tegen uithuwelijking?

Antwoord

In zowel het Syria Regional Refugee & Resilience Plan en het Syria Response Plan

(SRP) van de VN wordt aandacht besteed aan vroegtijdige huwelijken en

huwelijksdwang. In het Syria Regional Refugee & Resilience Plan 2015-2016 voor

Irak, Jordanië, Egypte, Turkije en Libanon zijn activiteiten opgenomen die

nationale kinderbeschermingssystemen ondersteunen, en die families en

gemeenschappen helpen om kinderen te beschermen, o.a. als antwoord op

vroegtijdige huwelijken en uitbuiting. Binnen dit programma kunnen 895.000

jongens en meisjes deelnemen aan gestructureerde, duurzame kinderbescherming

of psychosociale hulpprogramma’s en 18.000 mensen getraind worden over

kinderbescherming en seksueel geweld. Door een geldige huwelijksakte als

vereiste te nemen voor geboorteregistratie van kinderen, wordt eveneens beoogd

2 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013-2014, nr. 474.
3 Bangladesh, India, Nepal, Burkina Faso, Ethiopië, Ghana, Mozambique, Niger, Sierra Leone, Oeganda, Jemen,

Zambia.
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het aantal illegale of informele huwelijken, waaronder vroegtijdige huwelijken, te

verminderen.

Naast de aandacht in de plannen van de VN zijn meisjes door de Dutch Relief

Alliance voor Syrië, Jordanië en Libanon geïdentificeerd als kwetsbare groep.

Specifieke programma’s zijn voorzien, zoals het bieden van veilige ruimtes voor

vrouwen en life skills-trainingen voor tienermeisjes. Daarnaast word gewerkt aan

capaciteitsopbouw van lokale partners in het bieden van diensten die bescherming

vergroten, zoals psychosociale hulp aan vrouwen en kinderen, vooral slachtoffers

van gender based violence. Ook wordt beoogd bewustzijn in de gemeenschappen

te creëren over kinderbescherming en weerbaarheid.

Bovendien bieden de door Nederland direct gesteunde programma’s van UNICEF

en UN WOMEN in Libanon en Jordanië seksuele voorlichting, psychologische

ondersteuning en trainingen om zelfstandigheid van meisjes te vergroten.

UNICEF-interventies om seksueel geweld te voorkomen en de gevolgen te

beperken zijn gericht op individuele ondersteuning, politieke lobby en dialoog met

religieuze leiders. Individuele ondersteuning richt zich op:

- Voorlichting over beschikbare medische voorzieningen;

- Voorlichting over de risico’s van vroegtijdige huwelijken en

tienerzwangerschappen;

- Psychologische ondersteuning voor slachtoffers van seksueel geweld;

- Juridische ondersteuning bij scheiding en verkrijgen van voogdij;

- Vaardigheidstrainingen zoals trainingen in financieel management;

- Trainingen voor onderhandelingsvaardigheden, leiderschap en

computervaardigheden.

- Verschaffen van dignity kits met daarin maandverband, kleding, zeep etc;

- Een blijf-van-mijn-lijfhuis en intensieve traumabegeleiding voor vrouwen

in acute nood.

Samenwerking met religieuze leiders om geloofsgemeenschappen voor te lichten

over de risico’s van vroegtijdig huwelijk is effectief. Zo schrijven lokale

partnerorganisaties mee aan de teksten van religieuze voordrachten. Op nationaal

niveau zetten partnerorganisaties zich in om wetgeving over de minimumleeftijd

van huwelijken te handhaven.


