
UITNODIGING 

 

Geachte relatie, 

FNV Mondiaal nodigt u van harte uit voor het mini-filmfestival ‘ BORN ADULTS  op 30 november 
2012. 

 3 korte documentaires over kinderarbeid: 

Gedwongen arbeid voor een bruidsschat in Zuid-India 
Onlangs nog in het nieuws: de gedwongen arbeid en uitbuiting van meisjes in textielfabrieken in 
Zuid-India met als ‘loon’ na drie jaar werken de uitbetaling van een bruidsschat. In India bekend als 
sumangali scheme. De organisatie SAVE in India, partner van FNV Mondiaal, liet er een over film 
maken. Gebaseerd op een waar gebeurd verhaal, nagespeeld door acteurs.  Nagesprek met Wilma 
Roos, beleidsmedewerker Azië van FNV Mondiaal. 

Katoenpluk in Turkije: ‘Wit goud in kinderhanden’ 
Turkije is een groot textielland dat veel kleding naar de Europese markt exporteert. De Turkse katoen 
– in de volksmond ‘het witte goud’ – wordt in september en oktober geoogst. Tijdens deze pluk zijn 
heel veel kinderen aan het werk. Onder de hete zon vertellen kinderen als Zubeyde, Esma en Isa hun 
verhaal. Een film van Mehmet Ülger. 

Hazelnotenpluk in Turkije: ‘Zara, nog steeds kind van het seizoen’ 
In 2010 stond Zara voor het eerst centraal in de documentaire ‘Kinderen van het seizoen’, waarin ze 
tijdens de hazelnotenpluk aan het werk was. Een jaar later was haar situatie niet veranderd. Nu, in 
2012, lijkt het Zwarte Zeegebied in beweging te komen. Van posters tegen kinderarbeid tot aan 
kinderarbeid vrij verklaarde hazelnootplantages. Maar Zara werkt nog steeds. Een film van Mehmet  
Ülger. 

Nagesprek met o.a. filmmaker Mehmet  Ülger en Sofie Ovaa van de Stop Kinderarbeidcampagne. 



 Vraag & antwoord, discussie na de films 

 Aansluitend borrel 

 Locatie: in het spectaculair aan het IJ gelegen nieuwe filmmuseum EYE in Amsterdam 

 

Datum:   vrijdag 30 november 2012 

Tijd:   programma van 13.30 – 16.00 uur / aansluitend borrel 

Locatie:   Het nieuwe Filmmuseum EYE, IJpromenade 1,  Amsterdam 

Toegang:  Gratis, na aanmelding (uiterlijk vóór 24 november),  

max. 2 namen per aanmelding 

Aanmelden:  https://www.surveymonkey.com/s/fnvmondiaal 
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