
RESUME 

“UPAYA UNICEF UNTUK MELINDUNGI HAK ANAK-ANAK DI BAGLADESH (2005-2009)” 

Kemiskinan yang mendera masyarakat Bangladesh memaksa masyarakat mempekerjakan anak mereka 

yang masih dibawah umur, anak-anak ini bekerja 12 jam sehari sehingga membuat mereka tidak memiliki waktu 

untuk bersekolah. 23% keluarga di Bangladesh tidak memiliki tanah untuk tempat tinggal atau bekerja,anak-anak 

tidak diuntungkan dengan upah yang mereka dapatkan dari pekerjaanya, dan terkadang anak-anak banyak yang 

bekerja sebagai buruh diladang. Mereka memiliki resiko kerja yang jauh lebih tinggi daripada orang dewasa. Salah 

satu pekerjaan yang dianggap relatif paling aman adalah sebagai pembantu rumah tangga, meskipun tidak menutup 

kemungkinan resiko bagi si anak selama bekerja. Sedangkan pekerjaan sebagai joki unta di Uni Emirat Arab adalah 

salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak Bangladesh. Mereka juga bekerja sebagai buruh dan pekerja 

tambang di negara-negara tetangga bahkan di Negara mereka sendiri. 

Program Education merupakan program pemberian pendidikan bagi anak-anak Bangladesh. Program ini 

bertujuan agar anak-anak memiliki pendidikan di usia dini (Primary Education), selain itu para orang tua mengerti 

pendidikan awal dari keluarga untuk anaknya (Early Learning), dan program ini juga ditujukan untuk anak-anak 

yang bekerja (Education For Working Children) mengingat tingkat pekerja anak di Bangladesh yang tinggi. 

Sedangkan dalam program Health and Nutrition, UNICEF Bangladesh berusaha memberikan pelayanan kesehatan 

berupa pendidikan bagi perawat, pemenuhan gizi anak, dan pengurangan resiko kematian anak. 

Dalam program Protection of Children yang dimulai pada tahun 2005 diawali dengan program Adolescent 

Empowerment melalui program ini UNICEF Bangladesh berupaya meningkatkan kesadaran kepada gadis-gadis 

Bangladesh sejak dini akan hak-hak mereka melalui beberapa cara yang dapat diterima oleh masyarakat di 

Bangladesh. Di tahun 2006 UNICEF Bangladesh memulai program Children and the Law, melalui program ini 

UNICEF Bangladesh berupaya melindungi anak-anak yang terkait dengan masalah hukum. Kemudian pada tahun 

2007 UNICEF Bangladesh memulai program Children at Risk, program ini dikuhususkan untuk anak-anak yang 

rentan akan masalah pekerja anak dan perdagangan anak. Program terakhir adalah Birth Registration, merupakan 

program yang dimulai pada tahun 2008 dan ditujukan untuk anak-anak Bangladesh yang tidak memiliki akte 

kelahiran. 


