12 juni WERELDDAG TEGEN KINDERARBEID

met dit jaar extra aandacht voor het recht op onderwijs.
Stichting Elnura draagt bij aan het terugdringen van kinderarbeid in Kirgizië,
hoofdzakelijk door het bevorderen van onderwijs. Hiertoe wordt nauw
samengewerkt met de lokale NGO Center for the Protection of Children (CPC).
Wereldwijd worden kinderen geëxploiteerd door volwassenen. Ze komen bloot te staan aan
geweld, seksueel misbruik en criminaliteit.
In Kirgizië werken ongeveer 670.000 te jonge kinderen. Zij gaan niet of nauwelijks naar
school. Zo'n 88% doet bovendien gevaarlijk werk onder slechte omstandigheden. Deze
kinderen leven in constante onveiligheid. Bedrijfsongelukken en ziektes liggen op de loer. Zij
worden geremd in hun ontwikkeling en beroofd van hun vrijheid.
In Bishkek, de hoofdstad van Kirgizië en de thuishaven
van CPC, worden veel kinderen gedwongen te bedelen of
te werken op de markten. Scholing zou hen een
toekomstperspectief kunnen bieden, maar elke vorm van
onderwijs ontbreekt.
De thuissituatie van de
kinderen is bovendien
vaak zo slecht, dat zij
zich op straat veiliger
voelen. Helaas staat een straatleven garant voor armoede,
slechte gezondheid, criminaliteit en ongeletterdheid.
CPC steunt, beschermt en begeleidt deze werkende
straatkinderen naar school.
Kirgizië is een voormalige Sovjetrepubliek en ondervindt grote gevolgen van de Europese
maatregelen naar aanleiding van de gebeurtenissen in Oekraïne. De forse prijsstijging van
voedsel dwingt steeds meer kinderen de straat op. CPC heeft niet voldoende middelen om het
stijgend aantal straatkinderen op te vangen. Deze situatie zal naar verwachting nog
verergeren door de recente deelname van Kirgizië aan de Euraziatische Economische Unie
(EEU).
In het logo van Stichting Elnura staat "Helpen helpt". Dat kan op veel manieren. Voor € 100
per jaar kan een kind naar school. Iedere gift is welkom en komt voor 100% ten goede aan
scholing van de in het programma van CPC opgenomen kinderen. U geeft ze daarmee een
kans op een betere toekomst. HARTELIJK DANK!
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