
MIAT brengt spraakmakende gasten bijeen in
debat ‘Kinderarbeid goed of slecht?’

Op donderdagavond 9 maart om 20 uur organiseert het MIAT, i.s.m. Amsab-ISG en
MO*, een debat over kinderarbeid. Een thema waarover veel vastgeroeste beelden
en meningen in onze hoofden plakken. Het MIAT gaat het complexe thema niet uit
de weg en nodigt zes inspirerende sprekers uit. Het publiek krijgt ook de primeur
van het gloednieuwe boek ‘Made by children. Kinderarbeid vroeger en nu’.

Maatschappelijk relevant, actueel en inspirerend

Kinderarbeid is allerminst een zwart-wit verhaal. Het is moeilijk om een welomlijnde
definitie te geven. Wat is een kind? Wanneer is er sprake over 'arbeid'? Is werken altijd
slecht voor kinderen? Het blijft een fenomeen met veel dimensies.



Zes inspirerende gasten delen in het debat hun ervaringen en verhalen. Ze gaan in
gesprek over enkele prangende vragen, vanuit hun eigen passie en werk. Zal de wereld
ooit vrij zijn van kinderarbeid? Welke toekomst zien we voor kinderen en jongeren, en
waar dromen ze zelf van? Is onderwijs de magische oplossing? En wat kunnen bedrijven
doen? In ons panel zetelen Bruno Vanobbergen (Kinderrechtencommissaris), Bie
Vancraeynest (Demos vzw), Kristoffel Lieten (emeritus hoogleraar Kinderarbeid,
Amsterdam), Isabel Vertriest (WWF), Marcel van der Linden (Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis, Amsterdam) en Tine Buyse (Bel & Bo). Moderator Ann Peuteman
(Knack) daagt hen uit. Maatschappelijk relevant, actueel en inspirerend.

Gloednieuw boek ‘Made by children’

Voor dit boek en de gelijknamige tentoonstelling ‘Made by children’ in het MIAT deden
Wendy Van Hoorde en Hilde Langeraert uitvoerig historisch onderzoek. Zij vertellen de
geschiedenis van onderuit, met veertien verhalen van kinderen. Hun levenslopen zijn
verrassend en beklijvend. Het zijn portretten van kinderen van vroeger en nu, uit de
textielindustrie, de steenbakkerijen en de showbizz.

Dit boek neemt geen stelling in, maar geeft op basis van historische feiten en unieke
getuigenissen een nieuwe kijk op het fenomeen. Naast deze verhalen en de
geschiedenis van drie eeuwen kinderarbeid in België schrijft Kristoffel Lieten (professor
emeritus kinderarbeid, Amsterdam) een bijdrage over kinderarbeid vandaag, in een
internationale context. Kinderrechten-commissaris Bruno Vanobbergen sluit af met een
epiloog over onze beeldvorming van kinderen, vroeger en vandaag.

Praktisch

Het debat ‘Kinderarbeid goed of slecht?’ is een organisatie van Amsab-ISG en MO*. Het
vindt plaats op 9 maart, 20 uur in het MIAT, met vooraf en nadien kans tot een bezoek
aan de expo ‘Made by children’.

Toegang: gratis

Het boek Made by children is een uitgave van Stichting Kunstboek. Vanaf donderdag 9
maart te koop in de museumshop van het MIAT en in de boekhandel.

Prijs: 24,95 euro

Informatie
Sofie De Schampheleire, communicatie, tel. 09 269 42 22, email
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 257.500 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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