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Kasjmir, India. Foto: Marcel Minnée

Bijna de helft van alle mensen is jonger dan 25
jaar; 1,2 miljard van hen zijn adolescenten tus-
sen de 10 en 19 jaar oud. Bijna 90 procent van
die jongeren woont in een ontwikkelingsland en
één op de vier leeft in extreme armoede. Ruim
150 miljoen jongeren tussen de 15 en 24 jaar
kunnen niet lezen of schrijven. 
De huidige jongeren groeien op in een snel ver-
anderende wereld. Dit is het gevolg van de globa-
lisering van de handel, investeringen en econo-
mische betrekkingen en de ontwikkeling van de
massacommunicatiemedia. Dit leidt tot een ver-
andering in de aard van het werk dat moet wor-
den verricht waardoor een beroep wordt gedaan
op andere vaardigheden en capaciteiten dan
voorheen. Daarbij komen nog de veranderingen
die ontstaan door urbanisatie en migratie, door
de invloed van epidemieën, vooral HIV/AIDS,
en door veranderende familiestructuren, conflic-
ten, oorlogen en sociale ontwrichting.

Stad en platteland

Vooral de Derde Wereld verstedelijkt snel. Op
het platteland veranderen kleine plaatsen in ste-
den en grote steden worden steeds groter. De mi-
gratie van het platteland naar de stad is in de ont-
wikkelingslanden omvangrijk vanwege onder
meer de economische situatie op het platteland,
waar te weinig in de ontwikkeling wordt geïn-
vesteerd. Jonge mensen trekken samen met hun
familie of alleen naar de stad op zoek naar werk
of opleidingsmogelijkheden. De stad biedt kan-
sen maar is tegelijkertijd een bron van allerlei ri-
sico’s. Voor veel jongeren maakt de zekerheid
van tradities op het platteland plaats voor een
complex stadsleven. Migratie, nieuwe waarden
en opvattingen, armoede, het uiteenvallen van
families en HIV/AIDS hebben ervoor gezorgd
dat een groot deel van deze jongeren niet meer
op de familie kan terugvallen en daardoor meer
een beroep moet doen op de ouders, als ze die
tenminste nog hebben. 
Het verschil tussen stad en platteland is groot. In
Ethiopië woont op het platteland 60 procent van
de jongeren bij beide ouders thuis, in de stad is

dat voor meisjes en jongens respectievelijk 41 en
47 procent. 

HIV/AIDS

De HIV/AIDS-epidemie vormt een steeds groter
wordend probleem, vooral onder jongeren (zie
figuur 1). Tot dusverre heeft de epidemie ten
minste 13 miljoen kinderen onder de 15 jaar
wees gemaakt. Dat aantal zal naar verwachting
in 2010 zijn verdubbeld. In tien landen in Afrika
ten zuiden van de Sahara heeft meer dan 15 pro-
cent van de kinderen onder de 15 jaar geen ou-
ders meer en ook in Nicaragua bijvoorbeeld is
dat 13 procent. Iedere 14 seconden raakt een
jongere met HIV geïnfecteerd; de meeste van
hen zijn meisjes. Wereldwijd nemen jongeren de
helft van alle nieuwe HIV/AIDS-infecties voor
hun rekening. Vaak zijn jongeren niet in staat
om zichzelf tegen infectie te beschermen. Het
bespreken van seksueel gedrag is in veel landen
taboe, waardoor grote aantallen jongeren niet
beschikken over de informatie of vaardigheden

VN Wereldbevolkingsrapport 2003:

Investeren in jongeren is 
investeren in de toekomst
Onlangs werd het wereldbevolkingsrapport 2003 ‘Investeren in de gezondheid en rechten van adolescenten’

van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) aangeboden aan Minister van Ardenne voor

ontwikkelingssamenwerking. Meer dan één miljard adolescenten staan op het punt om volwassen te

worden. In een snel veranderende wereld wordt deze groep jongeren met nieuwe uitdagingen en risico’s

geconfronteerd, waarin voor velen armoede, HIV/AIDS, minimale scholing, trouwen en kinderen krijgen 

op jonge leeftijd de dagelijkse realiteit zijn. Investeren in jongeren is noodzakelijk om hen kennis en

mogelijkheden te verschaffen en een actieve deelname aan de maatschappij te stimuleren. Investeren in

jongeren is van onschatbare waarde voor hun eigen toekomst en de toekomst van de gemeenschap waarin

ze leven. 
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om seks te weigeren of te onderhandelen over
veiliger seksueel gedrag. Adolescente meisjes
lopen extra risico bij onveilige seks. Biologisch
gezien lopen vrouwen twee tot vier keer zoveel
risico op infectie dan mannen, waarbij jonge
vrouwen kwetsbaarder zijn omdat hun seksuele
organen nog in ontwikkeling zijn.
Jongeren die één of beide ouders hebben verlo-
ren aan HIV/AIDS blijken zelf een verhoogd risi-
co op infectie te lopen. Na het lijden en de emoti-
onele schade veroorzaakt door het verlies van
hun ouders, wacht velen discriminatie en stigma-
tisering. Ze kunnen slachtoffer worden van ex-
ploitatie waaronder fysiek en seksueel misbruik.
Sommigen zoeken hun heil in commerciële seks
en in criminaliteit om te overleven. 
HIV/AIDS heeft als gevolg dat mensen door ziek-
te niet kunnen werken, vroegtijdig overlijden en
dat kinderen opgroeien zonder ouders, waardoor
hun mogelijkheden ernstig afnemen. Bovendien
moeten de zieken worden verzorgd, waardoor
nog meer mensen uit het arbeidsproces of van
school worden teruggetrokken. Door hoge sterfte
onder leraren kunnen kinderen vaak niet naar
school. Dit alles zorgt voor een stijging van de ar-
moede en een achteruitgang in ontwikkeling. 

De straat of de strijd

Het verlies van één of beide ouders verandert
het leven van de betrokken kinderen ingrijpend.
Veel van hen nemen de zorg voor jongere kinde-
ren op zich of ze belanden op straat. Globale
schattingen wat betreft het aantal straatkinderen
lopen uiteen van 100 miljoen tot 250 miljoen,
waarvan de helft in Latijns Amerika. Dit aantal
neemt snel toe en straatkinderen zijn gemiddeld
steeds jonger. In de Filippijnen bijvoorbeeld leef-
den in 1991 220.859 kinderen op straat, in 1999
was hun aantal gegroeid tot 1,5 miljoen. Veel
van deze kinderen zijn ondervoed, ziek en ver-
slaafd aan drugs. Daarbij lopen deze kinderen
een groot risico om seksueel misbruikt te wor-
den en geïnfecteerd te raken met HIV/AIDS. 
Naar schatting 238 miljoen jongeren, bijna een

op de vier, moeten zien rond te komen van min-
der dan een dollar per dag. Van hen leven de
meesten in Zuid-Azië (106 miljoen), gevolgd
door Afrika ten zuiden van de Sahara (60 mil-
joen), Oost-Azië en de Pacific (51 miljoen) en
Latijns Amerika en het Caraïbisch Gebied (15
miljoen). Ongeveer 462 miljoen moeten het
doen met minder dan twee dollar per dag. 
Recente politieke en etnische conflicten hebben
een vreselijke tol geëist van jongeren en hun
kwetsbaarheid op het gebied van seksuele ex-
ploitatie en aanverwante risico’s verergerd. In de
jaren negentig kwamen bijna twee miljoen kin-
deren om in conflictsituaties. Zes miljoen raak-
ten ernstig gewond of gehandicapt voor de rest
van hun leven. In 2000 vochten naar schatting
300.000 kinderen als kindsoldaat in 30 conflic-
ten. Iedere dag vluchten 5.000 kinderen. Eén op
de 230 mensen is een kind of een jongere die als
gevolg van een gewapend conflict van huis is
verdreven. Na meer dan twee decennia oorlog in
Afghanistan leven honderdduizenden adoles-
centen als vluchteling in Pakistan. Vanwege ar-
moede en gebrek aan onderwijsfaciliteiten wer-
ken zij onder meer in de tapijtindustrie, als huis-
bediende en zelfs als drugshandelaar. 

Scholing en werk

Veel jonge mensen genieten een of andere vorm
van onderwijs. In een groot deel van de ontwikke-
lingslanden komt meer dan de helft echter niet
verder dan basisonderwijs. In totaal 115 miljoen
kinderen, waarvan 57 procent meisjes, gaan hele-
maal niet naar school. In de leeftijdsgroep van 15-
24 jaar kunnen 57 miljoen jongens en 96 miljoen
meisjes niet lezen en schrijven. Het aantal kinde-
ren dat niet naar school gaat, neemt toe in perio-
den van oorlog, sociale crisis en bij natuurram-
pen. Gemiddeld hebben meisjes van 18 jaar 4,4
jaar minder onderwijs genoten dan jongens van
die leeftijd. Meisjes die kinderen krijgen of trou-
wen worden vaak van school gehaald, hetgeen
betekent dat veel meisjes die wel op school zitten
nog geen kinderen hebben en nog niet getrouwd

Figuur 1.  Nieuwe HIV-infecties in 2002 naar 
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Ralph Bronsema (rechts op de foto) begeleidt straatkinderen in Goiânia, Brazilië.

demodata
In 2002 maakten 1.567 inwoners van Neder-

land een einde aan hun leven. Dat is ge-

middeld meer dan vier per dag. Het aantal

zelfdodingen is echter niet gelijkmatig over

het jaar verspreid. Vooral in januari en ook in

de lentemaanden maken relatief meer men-

sen een eind aan hun leven dan in andere

maanden. In de herfstmaanden zijn het er

juist minder. November scoort het laagst

met 15 procent minder zelfdodingen dan in

januari. In januari is een duidelijk patroon

zichtbaar: de meeste zelfdodingen (ge-

middeld vijf per dag) in de eerste week, daar-

na een geleidelijke daling. In de vierde week

is het aantal zelfdodingen bijna 20 procent la-

ger dan in de eerste week. Over het hele jaar

gerekend scoort van de dagen van de week

de maandag het hoogst met gemiddeld bijna

vijf zelfdodingen. Dit aantal neemt vervol-

gens af tot 3,5 op zaterdag. Op zondag ligt

het aantal zelfdodingen nog iets onder het

(periode)gemiddelde van 4,2 per dag (CBS).
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zijn. Langer op school blijven is natuurlijk enorm
belangrijk voor economische ontwikkeling. Ver-
der nemen de gezondheidsrisico’s af doordat
meisjes die op school blijven later trouwen en op
latere leeftijd kinderen krijgen. Meisjes op school
houden is daarom een belangrijke doelstelling.
Er worden resultaten geboekt. UNESCO is druk
doende om het grote verschil tussen jongens en
meisjes wat onderwijsniveau betreft te verklei-
nen. Doelstelling is om vóór 2015 de ongelijk-
heid tussen jongens en meisjes wat betreft de
toegang tot het basisonderwijs uit de weg te rui-
men. Zo’n 90 landen liggen wat dat doel betreft
op schema. Verder verwerven vrouwen in alle
regio’s van de wereld in hoger tempo dan man-
nen toegang tot onderwijs, maar dat is ook lo-
gisch als de achterstand groter is. 
Veel kinderen werken. Oost-Afrika scoort daar-
bij het hoogst. Daar was in 2000 meer dan een-
derde van de 10-14 jarigen en rond tweederde
van de 15-19-jarigen economisch actief (zie de
tabel). In 2000 werkten wereldwijd naar schat-
ting 352 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar:
127,3 miljoen in Azië, 48 miljoen in Afrika ten
zuiden van de Sahara en 17,4 miljoen in Latijns
Amerika en het Caraïbisch gebied. Van hen
werkten 246 miljoen illegaal en bijna 171 mil-
joen onder gevaarlijke omstandigheden. Onge-
veer 186 miljoen van die kinderen waren nog
geen 15 – dit ondanks wetten die kinderarbeid
verbieden. Van de economisch actieve kinderen
en adolescenten werkt de helft fulltime en com-
bineert de helft werk met school. 

Jonge moeders 

De door de VN onderschreven seksuele en re-
productieve rechten van jongeren en vooral van
jonge meisjes worden wereldwijd op grote
schaal niet erkend. Dat betekent onder meer dat
veel jongeren niet vrij en verantwoord kunnen
beslissen óf, hoeveel en wanneer zij kinderen
wensen. Kinderhuwelijken, seksueel geweld en
dwang, handel in meisjes en jonge vrouwen en
vrouwenbesnijdenis zijn aan de orde van de dag.
Ook jongeren hebben recht op fysiek, mentaal
en sociaal welzijn op het gebied van seksualiteit
en reproductie. Om verantwoordelijk en veilig
seksueel gedrag te bevorderen moeten jonge-
ren toegang krijgen tot correcte informatie en
zorg op het terrein van de seksuele en repro-
ductieve gezondheid, aangepast aan leeftijd,
mogelijkheden en omstandigheden. Alleen dan
kunnen tienerzwangerschappen worden voor-
komen en kan de HIV/AIDS-epidemie worden
afgeremd. 
Veel meisjes trouwen vroeg en krijgen jong kinde-
ren (zie figuur 2). Hoewel in grote delen van de
wereld de huwelijksleeftijd naar boven opschuift,
zullen nog steeds 82 miljoen meisjes tussen 10 en
17 jaar in ontwikkelingslanden getrouwd zijn
voor hun 18de verjaardag. Ieder jaar krijgen zo’n
14 miljoen meisjes tussen 15 en 19 jaar een kind.
Jong trouwen en kinderen krijgen bedreigt de ge-
zondheid en de ontwikkeling van vrouwen. Com-
plicaties bij zwangerschap en bevalling behoren
bij de 15-19 jarigen tot de voornaamste doodsoor-
zaken, waarbij onveilige abortus een grote rol
speelt. Deze risico’s zijn nog eens aanmerkelijk
groter voor meisjes onder de 15 jaar. Bevallingen

waarbij de geboorte niet goed of niet op tijd tot
stand komt, zijn vooral gemeengoed onder jonge,
fysiek onvolgroeide vrouwen die voor de eerste
keer bevallen. Onderzoek in Ethiopië wijst uit dat
bijna de helft van de moedersterfte het gevolg is
van moeilijke bevallingen. Kinderen van moeders
die bij de geboorte overlijden, lopen zelf ook een
verhoogde kans om vroegtijdig te sterven. Deze
gezondheidsrisico’s voor moeder en kind en het
feit dat tienermoeders vaak van school worden
gehaald, zet een rem op economische vooruit-
gang en houdt armoede in stand.
Het is voor getrouwde adolescente meisjes vaak
moeilijk om te onderhandelen over het gebruik
van anticonceptie. Van alle getrouwde vrouwen
tussen 15 en 19 jaar in de ontwikkelingslanden
gebruikt 83 procent geen (moderne) voorbehoed-
middelen waardoor ze het risico lopen op een

Figuur 2.  Percentage vrouwen die op hun 20ste een kind kregen, naar opleidingsniveau en regio

%

Middelbaar onderwijsLager onderwijsGeen opleiding

AziëLatijns Amerika/Caraïbisch Gebied

Regio

Afrika
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Percentage werkende kinderen naar leeftijd, geslacht en regio, 2000

Meisjes Jongens

Regio 10-14 15-19 10-14 15-19

Oost-Afrika 35 62 38 66

Midden-Afrika 26 53 29 60

Noord-Afrika 6 21 11 41

Zuidelijk Afrika 2 35 3 40

West-Afrika 21 44 31 60

Caraïbisch Gebied 7 23 13 39

Centraal Amerika 4 30 9 54

Zuid-Amerika 7 34 11 55

Noord-Amerika 0 38 0 41

Oost-Azië 0 49 7 51

Zuid-Oost-Azië 9 43 10 47

Zuid-Centraal Azië 13 35 14 52

West-Azië 4 25 5 41

Australië/Nieuw Zeeland 0 52 0 53

Europa totaal 0 25 0 30

West-Europa 0 23 0 27

Zuid-Europa 0 23 0 29

Noord-Europa 0 41 0 44

Oost-Europa 0 23 0 27

Melanesië 13 49 17 59

Bron: ILO.

demodata
Verreweg de meeste volwassenen in

Nederland hebben een vaste relatie. Van de

30-plussers heeft ruim 80 procent een

vaste partner. Onder jongeren ligt het per-

centage wat lager, vooral bij jongens. Van

de 18-24-jarige jongens heeft 45 procent

een vaste relatie, tegen 60 procent van de

meisjes van die leeftijd. Dit verschil wordt

vooral veroorzaakt doordat meisjes over

het algemeen een relatie aangaan met een

iets oudere jongen (CBS).
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DEMOS verschijnt 10 x per jaar 
en beoogt de kennis en 
meningsvorming over 
bevolkingsvraagstukken te
bevorderen.
Inlichtingen over toezending 
van kopij kunnen worden 
ingewonnen bij de redactie

Gehele of gedeeltelijke 
overname van artikelen met
bronvermelding is toegestaan. 
Toezending van bewijs-
exemplaren wordt op prijs
gesteld.

Het NIDI is een 
instituut van de KNAW
dat zich bezighoudt met
onderzoek naar 
ontwikkelingen in de
omvang en samenstelling
van de bevolking

ten ondertekend. De doelstellingen houden
onder andere in het terugdringen van extreme
armoede, het creëren van gelijkheid tussen
mannen en vrouwen, het verminderen van
moeder- en kindsterfte en het vertragen van de
verspreiding van HIV/AIDS. Deze doelstellin-
gen moeten in 2015 zijn gerealiseerd.
De demografische jongerengolf opent ook een
scala aan mogelijkheden. Voor een grote groep
landen waar het aantal geboorten in de laatste
twee decennia sterk is gedaald zal het aandeel
van de werkende bevolking (15 tot 60 jaar) in
de komende paar decennia relatief toenemen
vergeleken met jongere en oudere afhankelijke
groepen. Met de juiste investeringen, beleid en
beheer kunnen landen van deze ontwikkeling
profiteren bij het tot stand brengen van econo-
mische en sociale transformatie. Deze eenma-
lige mogelijkheid zal zich veel later voordoen
in landen waar het aantal geboorten hoog
blijft, tenzij nu cruciale investeringen worden
gedaan. Deze investeringen zijn erop gericht
om mensen de mogelijkheid te geven om hun
eigen en verantwoordelijke keuzes te maken
op het gebied van voortplanting, door infor-
matie, voorzieningen en gezondheidszorg te
verschaffen.

Jaarlijks publiceert het Bevolkingsfonds van de Verenigde

Naties, de UNFPA, de zogenaamde State of World Popula-

tion. Het bevolkingsrapport was in 2003 getiteld ‘Making 1

billion count. Investing in adolescents ’health and rights’.

De volledige tekst van het rapport is te vinden op de web-

site van UNFPA: www.unfpa.org. Ook de rapporten van

voorgaande jaren staan op het web, te beginnen met dat

van 1996. De World Population Foundation (WPF) in

Nederland spant zich al jaren in om hier aan het rapport

bekendheid te geven. 

Drs. A. Wensing, CHOICE, VOOR JONGEREN EN

SEKSUALITEIT, WORLD POPULATION FOUNDA-

TION (WPF) 

vroegtijdige zwangerschap of geïnfecteerd te
worden met een seksueel overdraagbare aan-
doening (SOA), waaronder HIV/AIDS.

Tot slot: investeringen

Momenteel groeien 1,2 miljard jongeren op.
Door te investeren in onderwijs en gezondheid
van deze jongeren en in hun welzijn in het al-
gemeen zal hun positie worden verbeterd zo-
dat ze verantwoorde en gezonde keuzes kun-
nen maken. Om dat te bereiken dienen jonge-
ren toegang te krijgen tot de noodzakelijke in-
formatie en middelen. Investeren in het wel-
zijn van ‘s werelds meest omvangrijke genera-
tie jongeren zal ten goede komen aan vele toe-
komstige generaties. Investeren in jongeren
betekent jongeren betrekken bij de kwestie:
praat niet óver jongeren, maar mét jongeren.
Pas dan zal er een positieve verandering kun-
nen plaatsvinden. 
Investeringen in onderwijs en gezondheid be-
horen tot de meest effectieve uitgaven van ont-
wikkelingssamenwerking. Zo zorgt het uitstel-
len van tienerzwangerschappen ervoor dat de
moeder langer kan werken en belasting kan
betalen. Meisjes werken vaak niet meer (of
minder) vanaf het moment dat ze hun eerste
kind krijgen. Later kinderen krijgen houdt
meisjes dus langer actief op de arbeidsmarkt.
Bovendien gaan deze meisjes vaak langer naar
school wat hun mogelijkheden verbetert en
waardoor ze vaak besluiten om nog wat langer
te werken voordat ze kinderen krijgen. Boven-
dien hebben moeders die op latere leeftijd een
kind krijgen minder financiële steun voor hun
kind en gezondheidszorg nodig. De opbrengst
van preventie van HIV/AIDS onder jongeren
is nog hoger. De kosten van belemmerde ont-
wikkeling en de kosten van behandeling en
zorg worden vermeden, de gezondheidszorg
raakt minder overbelast, het verlies aan land-
bouwopbrengsten is verleden tijd en de trai-
ning die nodig is om het wegvallen van perso-
neel te compenseren is niet meer nodig. 
De rode draad in het leven van veel jongeren 
is de hoop op een betere toekomst. De zo-
genaamde Millenium Development Goals
(MDG’s) van de Verenigde Naties hebben tot
doel om die toekomst dichterbij te brengen. De
MDG’s zijn in 2000 door alle 191 VN-lidsta-

CHOICE, VOOR JONGEREN EN SEKSUALTEIT 

CHOICE, voor jongeren en seksualteit (tot voor kort de Raad Jongeren en Bevolking (RJB)) bestaat

uit een wisselende groep van zo’n 15 Nederlandse jongeren, die opkomen voor de seksuele en 

reproductieve rechten en gezondheid van jongeren en actieve jongerenparticipatie op dit gebied

stimuleren. Sinds haar oprichting door de World Population Foundation, in 1997, hebben afge-

vaardigden zitting genomen in de officiële Nederlandse regeringsdelegaties bij verschillende

internationale conferenties over bevolking en ontwikkeling, vrouwen en HIV/AIDS en heeft de RJB

deelgenomen aan World Youth Forums in Portugal en Senegal. Tijdens deze conferenties hebben

zij gepleit voor een open en eerlijke benadering van seksualiteit van jongeren. CHOICE gebruikt

haar expertise op het gebied van seksuele en reproductieve rechten, jongerenparticipatie en 

beleidsbeïnvloeding in workshops en bewustwordingsactiviteiten. Momenteel is CHOICE bezig

met het opzetten van een Europees Jongeren Netwerk op het gebied van seksuele en reproductie-

ve rechten van jongeren om de Europese jongerenstem te verzekeren op nationale, Europese en

internationale fora.

Goiânia, Brazilië. Foto: Ralph Bronsema
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