
Leer bij over 'Kinderarbeid vandaag' tijdens
speeddate in het MIAT

Op donderdagavond 14 september 2017 brengen het MIAT en MO* organisaties en
bedrijven samen voor een speeddate over 'Kinderarbeid vandaag'. Want
kinderarbeid blijft brandend actueel en importerende bedrijven kunnen een grote
rol spelen in het vermijden van kinderarbeid.

Speeddate over 'Kinderarbeid vandaag'

Het MIAT en MO* nodigen ngo’s en vakorganisaties uit, waaronder Unicef Gent, Oxfam,
KIYO, FOS, Kinderrechtencoalitie Vlaanderen en Internationale Solidariteit Stad Gent.
Ook bedrijven sluiten hun ogen niet voor de problematiek. De beroepsfederatie Febenat
zal aanwezig zijn en het plan Eerlijke Natuursteen voorstellen. Zij proberen zich als
sector te groeperen om zo een duidelijk standpunt in te nemen.
 
Importerende bedrijven kunnen immers een grote rol spelen in de oplossing van het
probleem. Het is dan ook belangrijk om de productieketen goed in kaart te brengen.



'Vandaag de dag weet je dat je een impact hebt op de keten als je grote
hoeveelheden uit een ander land importeert. Je bent dan ook verantwoordelijk
voor de manier waarop de grondstof ontgonnen of verwerkt wordt.'

— Bram Callewier van Beltrami, verbonden met Febenat. 

Ga op 14 september 2017 tijdens de speeddate van de ene organisatie naar de andere
en maak kennis met hun werking. Hoe verschillen zij van elkaar? Waar leggen zij
accenten? En welke inspanningen leveren zij om kinderarbeid te voorkomen? Stel hen al
uw vragen!

Veertien meeslepende verhalen in ‘Made by children’

Tot 8 januari 2018 loopt in het MIAT de expo ‘Made by children. Kinderarbeid vroeger en
nu’. Ook op de avond van de speeddate zijn de deuren van de tentoonstelling geopend.
Maak kennis met de veertien kinderen die vertellen over hun werk en leven. Het zijn stuk
voor stuk meeslepende verhalen. Van vroeger en nu. Uit de textielindustrie, de
steenbakkerijen en de showbizz. Verhalen van bij ons en verhalen van kinderen uit het
Zuiden. 

Praktisch

De speeddate is gratis. Graag wel reserveren via go.stad.gent/miat of via Gentinfo op het
nummer 09 210 10 10.

Informatie

http://persruimte.stad.gent/images/257604
http://inschrijvingevenementen.gent.be/Event/Details/f0f95a2c-77b5-e611-b68b-005056983224


ABOUT 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 259.000 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.

Sofie Deschampheleire, MIAT, tel. 09 269 42 22, e-mail
sofie.deschampheleire@stad.gent
Marie-Julie Dellaert, MIAT, gsm 0474 82 60 98, e-mail marie-julie.dellaert@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en
Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail:
schepen.storms@stad.gent
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