Afname armoede onder kinderen in getal gevat
Save the Children is blij verrast dat het kabinet onlangs een streefwaarde heeft geformuleerd om het
aantal kinderen dat in armoede leeft te verminderen.
“Een afname van het aantal kinderen in armoede van 9,2 procent in 2015 naar 4,6 procent in
2030.” Een ambitieuze doelstelling, waarmee wordt aangesloten bij de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).
Alweer twee jaar geleden werden in zowel de Eerste als de Tweede Kamer moties aangenomen,
waarin de regering werd verzocht met een voorstel te komen om armoede onder kinderen
daadwerkelijk te verlagen: een reductiedoelstelling. Tot nu toe liet de regering telkens weten dat het
verminderen van het aantal kinderen in armoede niet in een getal te vangen was. Save the Children
en Defence for Children waren het daarmee oneens en bleven volhouden dat die reductiedoelstelling
moest worden vastgesteld. Hierover schreven we verschillende brieven en ook was dit een van de
voorstellen in ons rapport “Kansen voor Kinderen; een postcodetombola”. Het formuleren van die
reductiedoelstelling heeft dus lang op zich laten wachten, maar de staatssecretaris gaat nu eindelijk
overstag en heeft een streefwaarde geformuleerd.
Sustainable Development Goal 1
In haar brief schrijft de staatssecretaris dat het kabinet ervoor kiest om aan te sluiten bij de
Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). SDG 1 heeft betrekking op de afname van armoede in al
haar vormen. Het doel is dat tegen 2030 het aantal mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden
die in armoede leven, minimaal tot de helft is teruggebracht. Door SDG 1 specifiek toe te spitsen op
kinderen, is de hierboven genoemde streefwaarde nu vastgesteld.
Corona
Bij het formuleren van de streefwaarde kon nog geen rekening worden gehouden met de mogelijke
effecten van de huidige coronacrisis, zo blijkt uit de brief. Helaas is de aandacht voor de kinderen in
armoede nu harder nodig dan ooit. De coronacrisis raakt kinderen in armoede buitensporig. Save the
Children en Defence for Children maken zich zorgen om de situatie die is ontstaan in Nederland, en
daarom vinden de kinderrechtenorganisatie het goed dat de staatssecretaris toch ervoor heeft
gekozen om in deze tijd de streefwaarde te publiceren. Extra inspanning om de gevolgen van corona
tegen te gaan is nu hard nodig! Wij zijn het dan ook met de staatssecretaris eens dat een
streefwaarde kan helpen om alle betrokken partijen (Rijksoverheid, gemeenten en andere partijen)
te stimuleren zich voor dit doel in te spannen.

