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Sociaal beleid

Een ‘gaaf land’
laat kinderen niet
in armoede leven
De Eerste Kamer vraagt
al vijf jaar om een
serieuze aanpak van
kinderarmoede. Een
onderzoek bevestigt de
noodzaak ervan,
schrijven vier
senatoren, onder wie
Esther-Mirjam Sent.

Esther-Mirjam Sent

senator PvdA,
mede namens
Bastiaan van Apeldoorn
en Tiny Kox, senatoren
voor de SP, Roel van
Gurp voor GroenLinks
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l na vier maanden zijn
gezondheidsverschillen
te zien tussen baby’s uit
arme gezinnen en baby’s
uit rijke gezinnen. Vanaf
een leeftijd van ongeveer twee jaar
wordt de kloof nog groter, blijkt uit
onderzoek van Coen van de Kraats
en Bastian Ravesteijn van de Erasmus School of Economics. Eén van
de onderzoekers sprak de wens uit
dat er duidelijke doelen worden geformuleerd en dat bewindspersonen
daar ook op worden afgerekend. Laat
dat nu precies zijn waar een brede
meerderheid in de Eerste Kamer al
vijf jaar om vraagt.

Schuldeisers
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Kinderen die in armoede opgroeien
krijgen ballonnen
en een Zomerpretpakket uitgedeeld.

Nederland is een rijk land, maar toch
heeft één op de vijf gezinnen financiële problemen. Door een onzeker
inkomen, snel stijgende huur en
duurdere boodschappen liggen betalingsproblemen en schulden op de
loer. Mensen die leven in armoede
en schulden, verdienen vertrouwen
en uitzicht op een betere toekomst.
Te vaak komen ze in de greep van
een systeem dat het belang van de
schuldeiser vooropstelt. Ook de
overheid doet dat. Wantrouwen is
nog vaak het uitgangspunt, boetes
en verplichtingen het instrument.
Bedrijven maken winst met de verkoop van schulden. Zo loopt de rekening op en komen mensen met
schulden steeds meer klem te zitten.
Al in 2016 constateerde de Senaat
dat volgens de gegevens van het
Centraal Bureau voor de Statistiek

Armoede moet
geen belemmering
zijn voor sport,
muziek en
zwemles
meer dan 400.000 kinderen in Nederland in armoede leven en dat
krachtiger beleid nodig was. Ondanks de inspanningen van de regering was het aantal arme kinderen in
Nederland de jaren daarvoor alleen
maar verder gestegen. Bovendien is
met name het aantal kinderen dat
moet groot worden in langdurige armoede relatief sterk gegroeid. We
kunnen in een rijk land zoals Nederland het toch niet accepteren dat
kinderen in armoede moeten opgroeien.
Alleen de VVD en PVV stemden
in de Eerste Kamer tegen ons verzoek om onderzoek door de SociaalEconomische Raad (SER), samen
met het Sociaal en Cultureel Planbureau, voorzien van beleidsaanbevelingen. In 2017 volgde een toezegging aan de Eerste Kamer dat het kabinet een concreet getal zou noemen waarmee de armoede onder
kinderen zou dalen, zodat het hierop
ook afgerekend zou kunnen worden.
We slaan drie jaar over, want pas

Ongedocumenteerde pas nu in beeld
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at betreft coronamaatregelen is Nederland het meest
inclusieve land denkbaar.
Vanaf het begin van de coronacrisis,
wordt iedereen meegenomen bij
quarantaine, testen en later vaccineren. Ik spreek wekelijks mensen die
ongedocumenteerd in Nederland
verblijven en probeer hen te ondersteunen bij het verkrijgen van toegang tot noodzakelijke gezondheidszorg. Dit is niet zelden een uitdaging; onder andere door onbekendheid met regels rondom zorg aan ongedocumenteerden of omdat zorg
niet in het basispakket valt. Bijvoorbeeld anticonceptie, mondzorg en
bepaalde psychische ondersteuning.
Voor veel ongedocumenteerden
is corona niet hun grootste uitdaging. Zij hebben vaak geen woonplaats, geen mogelijkheid terug te
keren naar hun thuisland en een sta-

tusaanvraag is niet altijd een optie.
Middels vele tijdelijke, lokale en particuliere initiatieven proberen ongedocumenteerde mensen dagelijks
hun hoofd boven water te houden.
Door corona was het opeens in het
nationale belang dat iedereen meedeed met de maatschappij. Ook
jonge mannen uit bijvoorbeeld Af-

Vanwege vaccineren
werden zij plots wel
volwaardige burgers
ghanistan en Afrika. Zij werden opgevangen, kregen quarantaineplekken en zodra er een vaccin aanwezig
was, werd duidelijk dat ook ongedocumenteerden mee zouden gaan in
de vaccinatiestrategie.
Voor het nationale belang en alle
mensen die wel documenten hebben in Nederland, werden deze mensen, die al jaren structureel worden
genegeerd en gediscrimineerd,

opeens volwaardige burgers. In de
media werd er voor het eerst in jaren
uitvoerig gesproken over ongedocumenteerde mensen, over hoe en
wanneer zij gevaccineerd moesten
worden.
Er werd niet gesproken over de
bizarre situatie om zonder documenten te moeten leven. Niet over
de vele fouten tijdens IND-procedures, of de verscheidenheid aan redenen voor ongedocumenteerd zijn.
Voor de vele mensen die ik spreek
is corona niet hun grootste probleem, laat staan hun grootste angst.
De meest prangende vraag is niet:
wanneer word ik gevaccineerd,
maar: heb ik vanavond te eten, een
dak boven mijn hoofd en krijg ik ooit
een status zodat ik kan gaan leven?
Op deze wijze is opnieuw duidelijk
gemaakt hoe onrechtvaardig de situatie is van deze mensen zonder papieren.
Alleen als het in het belang van
de publieke gezondheid is mogen zij
meedoen in de maatschappij. Als het
gaat om persoonlijke gezondheid is
dat helaas niet het geval.

begin 2020 was de regering eindelijk
bereid een dergelijke doelstelling te
formuleren, en wel dat het aandeel
kinderen dat in armoede leeft, in
2015 nog 9,2 procent, aan het eind
van de kabinetsperiode zou dalen
naar 7,2 procent. Maar is dat nu een
‘gaaf’ land, waarin we zoveel kinderarmoede accepteren?

Vertrouwen
Het is tijd voor een alternatief dat
uitgaat van vertrouwen in plaats van
wantrouwen. We geloven dat het
bieden van perspectief en ruimte
mensen in armoede de grootste kans
biedt om samen met anderen tot de
beste oplossing te komen. Dan is
echte vooruitgang mogelijk, ook als
je in de schulden zit. Dan verdien je
een arm om de schouder en geen
trap na.
Pak daarom de oorzaken aan en
handel snel. Verhoog het minimumloon en sociaal minimum. Los coronaschulden op. Zorg voor vroegsignalisering en geef mensen die zich

melden schuldenrust: een pauze op
boetes, aanmaningen en rente totdat een oplossing is gevonden. Verbied de verkoop van schulden, de
schuldenindustrie maakt miljarden
winst op de ellende van mensen.
Naast deze greep uit mogelijkheden om armoede en schulden in het
algemeen aan te pakken, kan er veel
gedaan worden om kinderen mee te
laten doen. Armoede moet geen belemmering zijn voor sport, muziekles en zwemles. Bied gratis schoolontbijt aan. Werk samen met consultatiebureaus en maatschappelijke
partijen als Stichting Leergeld, het
Jeugdsport- en cultuurfonds, Stichting Jarige Job en tal van andere lokale initiatieven om de strijd tegen
kinderarmoede aan te gaan.
Als de regering niet vijf jaar had
zitten dralen waren we nu al een
stuk verder geweest. Verder tijdverlies is onacceptabel, want in een fatsoenlijk land is geen ruimte voor
kinderarmoede.
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