UNICEF België, 9 juni 2020
COVID-19: Wat we kunnen doen om kinderen te beschermen
Samen moeten we onze reactie op de crisis versterken en kinderen - vooral de meest
kwetsbare - beschermen tegen de risico's waarmee ze worden geconfronteerd.
Daadkrachtig optreden is hoognodig op de volgende zes prioritaire gebieden:

1. Bescherm de gezondheid van kinderen, inclusief de geestelijke
gezondheid
•

•
•

•

Versterk de capaciteit van het gezondheidssysteem om routine-immunisatie,
gezondheidszorg voor moeders, pasgeborenen, jonge kinderen en adolescenten te
behouden. Organiseer zo snel mogelijk een vaccinatie-inhaalslag om een opleving
van meningitis, kinkhoest of mazelen te voorkomen.
Investeer in opleiding voor eerstelijns gezondheidswerkers en zorg voor nietdiscriminerende toegang tot veilige tests en behandelingen voor alle kinderen ongeacht nationaliteit, migratie- of sociale status, etnische afkomst of beperking.
Maak van de geestelijke gezondheid van kinderen een belangrijk aandachtspunt.
Geweld, verwaarlozing, ontberingen, verslechtering van de economische
problemen, sluiting van scholen en sociaal isolement hebben dramatische
gevolgen voor de hersenontwikkeling van jonge kinderen en adolescenten, hun
stressniveaus en hun leerprestaties.
Draag zorg voor de geestelijke gezondheid en psychosociale behoeften van
ouders, verzorgers en kinderen. Versterk de kwaliteitsvolle geestelijke
gezondheidszorg (online of telefonisch) en creëer de geestelijke
gezondheidsdiensten van de toekomst, en betrek eerstelijnsmedewerkers in het
menselijke kapitaal.

2. Voorzie dienstverlening rond water, sanitaire voorzieningen en
hygiëne voor kinderen
•
•

Zorg voor een degelijke toegang tot water, sanitaire voorzieningen en
hygiënediensten op alle plaatsen waar kinderen verblijven (scholen, instellingen
en recreatieruimtes).
Zorg voor continuïteit, kwaliteit en toegang tot water en sanitaire voorzieningen
voor de armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen, waaronder kinderen met
een beperking, kinderen die in armoede leven, migrantenbevolking, en degenen
die op straat leven of in noodopvang verblijven.

3. Zorg ervoor dat kinderen kunnen blijven leren
•

•

•

Herdenk het onderwijs door hardnekkige problemen van structurele ongelijkheid
aan te pakken. Grijp deze uitzonderlijke kans om het onderwijs te transformeren
en te voorzien in de behoeften van alle kinderen, inclusief kinderen met een
beperking, getroffen door armoede, geplaatst in instellingen of ziekenhuizen,
migranten en vluchtelingen of vroege schoolverlaters.
Menselijke interactie en welzijn moeten prioriteit krijgen. Technologie - digitale
tools en afstandsonderwijs - is een geweldig hulpmiddel en een bron van
innovatie. Het kan echter de ongelijkheden verergeren en de privacy, vrijheid van
meningsuiting en het sociale leven van kinderen aantasten.
Handhaaf en verhoog de budgetten die vandaag en de komende jaren aan
onderwijs worden toegewezen. Het recht op onderwijs is een recht voor alle
kinderen voor, tijdens en na een crisis. Het houdt niet op tijdens de crisis.
Investeer in capaciteitsopbouw en lerarenopleiding.

4. Help gezinnen in hun behoeften te voorzien en voor hun kinderen te zorgen
• Pak de kwetsbaarheden en genderongelijkheid van kinderen aan om duurzame
effecten te bereiken. Breid de sociale bescherming uit en versterk deze. De landen
die zich op versterking van de sociale bescherming hebben gericht na de crisis
van 2008, zijn beter uitgerust om de huidige crisis aan te pakken.
• Steun eerlijke en inclusieve programma's voor sociale bescherming. Zij die bijna
arm, recentelijk arm of informeel aan het werk zijn, mogen niet worden
uitgesloten van de reacties. Onderzoek universele benaderingen voor sociale
bescherming of richt u in ieder geval tot alle kwetsbare groepen.
• Vermijd, als er een bezuinigingsbeleid wordt aangenomen, van de ongelijkheden
verder te vergroten die de levensstandaard en het leven van vele gezinnen en
kinderen in gevaar brengen. Bescherm politieke engagementen om de
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te bereiken. Bescherm de meest
kwetsbare families tegen bezuinigingen.
• Versterk gezinsvriendelijk beleid, inclusief betaald ziekteverlof, flexibele
werkregelingen en toegankelijke, betaalbare, kwalitatieve, kinderopvang en
onderwijs.
5. Bescherm kinderen tegen geweld, uitbuiting en misbruik
• Verbied alle vormen van geweld tegen kinderen. Bevorder positief ouderschap en
vecht tegen alle normen die geweld thuis, op school en online voortzetten.
• Versterk veilige en betrouwbare beschermingsdiensten, respons- en
verwijzingsmechanismen die geweld bestrijden en maak deze bekend, zodat
kinderen en jongeren weten hoe ze zichzelf moeten beschermen en hulp kunnen
zoeken wanneer ze die nodig hebben.
• Bouw de capaciteit van eerstelijnsprofessionals als een belangrijke pijler van
reacties uit. Versterk de opleiding van gezondheids-, onderwijs-, sociale
dienstverlening-, opvang-, sport- en vrijetijdswerkers.
• Zorg ervoor dat alle kinderen - inclusief migranten- en vluchtelingenkinderen toegang hebben tot vervangende beschermingsmiddelen en adequate
beschermingsdiensten. Verbied de detentie van migranten- en
vluchtelingenkinderen.

6. Neem gerichte maatregelen om de solidariteit te versterken
•
•
•
•

•

Spreek en handel op een proactieve en gecoördineerde manier tegen xenofobie,
stigmatisering en discriminatie. Racisme en geweld schaden kinderen en laten
diepe en blijvende littekens achter.
Maak plaats voor authentieke kind- en jeugdparticipatie, partner met kinder- en
jongerenorganisaties. Versterk vrijwilligersprogramma's, burgerschapseducatie,
peergroups en kindvriendelijke stads- en stadsinitiatieven.
Zorg ervoor dat het recht op spelen niet wordt vergeten. Herdenk de indeling van
de stad, de parken en de straat, om vrij spel en het actieve en autonome verkeer
van kinderen in de openbare ruimte te vergemakkelijken.
Versterk de internationale solidariteit om de mensenrechten, inclusief de rechten
van het kind, te verwezenlijken. Versterk humanitaire en ontwikkelingshulp op adhocbasis. Ondersteun ambitieuze maatregelen om universele toegang tot
geneesmiddelen, vaccins en gezondheidszorg te garanderen; steun de
kwijtschelding van schulden voor arme landen (of, in ieder geval, de verruiming
van de bestaande schuldenopschorting), evenals steun voor economische
hervormingen die gericht zijn op versterking van de gezondheids-, onderwijs- en
beschermingsstelsels.
Hou kinderen uit de buurt van gevaar, ook door middel van hervestiging. Zorg dat
alle migranten- en vluchtelingenkinderen, ongeacht hun leeftijd, toegang hebben
tot asiel, internationale bescherming en gezinsherenigingsprocedures, adequate
opvang, veilige huisvesting en vervangende beschermingsmiddelen, vooral als het
alleenstaande, niet-begeleide en gescheiden kinderen zijn.

