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Steeds meer kinderen groeien op in armoede
Meer dan één op de vier
kinderen loopt risico op
armoede in Europa
Steeds meer kinderen in
Nederland groeien op in
een gezin dat moet
rondkomen van een
bijstandsuitkering. In
2014 waren dat meer
dan 200.000 kinderen.
Rotterdam spant de
kroon, daar leeft 18 procent van de minderjarige kinderen in een gezin met bijstandsuitkering. Daarna
volgen Amsterdam, Groningen en Heerlen. Niet-westerse kinderen wonen vier keer zo vaak in een
gezin met een laag inkomen. In Lingewaard, Barneveld en Pijnacker-Nootdorp zijn er juist erg weinig
kinderen in arme gezinnen Dat blijkt de jeugdmonitor van het CBS.
Na een flinke daling tussen 2004 en 2009 is het aantal kinderen in bijstandsgezinnen de afgelopen
jaren flink aan het stijgen. Het aantal uit 2014 van 222.890 is het hoogste aantal sinds 2006.
Kijken we over de landsgrenzen dan blijkt dat meer dan één op de vier kinderen risico loopt op
armoede en sociale uitsluiting. Volgens Eurostat liepen in Europa in 2014, ongeveer 26 miljoen
kinderen (jonger dan 18 jaar) risico op armoede en sociale uitsluiting. Dit betekent dat het gaat om
27,7% van alle kinderen in de EU28.
Europees Parlement wil bindende doelen voor het bestrijden van kinderarmoede
Afgelopen dinsdag nam het EP een rapport aan van Inês Cristina Zuber (GUE/NGL, Portugal). Het
rapport concludeert dat in Europa, en met name Griekenland, Italië, Portugal, Polen en Spanje
kinderarmoede is toegenomen als gevolg van austerity maatregelen. Lidstaten wordt gevraagd op
beleid gericht op kinderen te intensiveren, waarbij de nadruk moet liggen op preventie teneinde een
intergenerationele vicieuze cirkel te doorbreken van het risico op armoede. De Commissie zou
kinderarmoede moeten adresseren in het Europees Semester en geld vrij moeten maken op de
Europese begroting, die binnenkort mogelijk wordt herzien. Ook zou er in het kader van de sociale
dimensie van de EMU een indicator voor kinderarmoede moeten worden opgenomen. Het verslag
werd aangenomen met 569 stemmen voor, 77 tegen en 49 onthoudingen.
Volgens het VN-Verdrag voor de rechten van het kind hebben kinderen recht op onderwijs,
gezondheidszorg, huisvesting, vrije tijd en evenwichtige voeding. Volgens UINICEF ontberen zo’n 1
miljard kinderen over de hele wereld ten minste één van de zeven essentiële levensbehoeften:
onderdak, water, verzorging, onderwijs, informatie, gezondheidszorg en voedsel. Ten minste 640
miljoen kinderen hebben geen fatsoenlijk dak boven hun hoofd, terwijl 140 miljoen nooit naar school
zijn geweest. Betrouwbaar water is iets wat 400 miljoen kinderen moeten missen en een half miljard
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leeft zonder elementaire sanitaire voorzieningen. 250 miljoen kinderen leven in conflictgebied en
meer dan 200.000 kinderen hebben de afgelopen tijd hun leven geriskeerd om in Europa onderdak te
zoeken.
Het probleem van ondervoeding bij kinderen neemt ook toe in Europa. Volgens UNICEF is in Estland,
Griekenland en Italië, het percentage kinderen dat niet in staat is om elke dag of om de dag vlees, kip
of vis te eten, verdubbeld sinds 2008. Armoede is niet alleen een kwestie van geld. Naast het
onvermogen om in basisbehoeften, zoals voedsel, kleding en huisvesting te voorzien, is armoede ook
gekoppeld aan sociale uitsluiting en het gebrek aan toegang tot gezondheidszorg en de kwaliteit van
het onderwijs. Kinderen die bij alleenstaande ouders, vooral alleenstaande moeders, wonen, lopen
ook een groter risico op armoede.

Publicatiedatum: 26-nov-2015 20:00

http://content.rp.rijksweb.nl/cis/content/nl/rijksportaal/organisatie/szw_2/directeurgeneraalwerk...

27-11-2015

