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Uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat O-000030/2017/rev.1 

aan de Commissie 
Artikel 130 ter van het Reglement 

Beatrix von Storch, Daniela Aiuto, Kristina Winberg, Joëlle Bergeron 
namens de EFDD-Fractie 

Betreft: Uitgebreide interpellatie - Viering van de internationale dag van het gezin 2017: 
bevordering van de rol van ouders bij het waarborgen van kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs voor hun kinderen 

Sinds 1993 wordt op 15 mei jaarlijks de internationale dag van het gezin1 gevierd, waarin het belang 
tot uiting komt dat de gemeenschap hecht aan het gezin als natuurlijke en fundamentele 
groepseenheid van de samenleving alsook het recht van het gezin op bescherming door de 
samenleving en de overheid2. 

Bij de viering van 2017 wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de bevordering van voor- en 
vroegschoolse educatie en mogelijkheden voor een leven lang leren voor kinderen en jongeren, het 
belang van alle verzorgers in het gezin (vader, moeder, grootouders en broers en zussen), en het 
belang van oudereducatie voor het welzijn van kinderen. 

Ouders, en in veel gevallen grootouders, spelen een cruciale rol bij het waarborgen van kwalitatief 
hoogwaardig onderwijs dat van start gaat in de vroege kinderjaren en tijdens het hele leven van hun 
kinderen en kleinkinderen voortduurt. 

1. Is de Commissie voornemens maatregelen te ontwikkelen om de lidstaten bij te staan bij de 
tenuitvoerlegging van de richtsnoeren voor de internationale dag van het gezin 2017? 

2. Is de Commissie voornemens het optreden van de lidstaten te coördineren als erkenning van het 
belangrijke werk van familieleden als verzorgers, in plaats van alleen maar openbare 
opvangstructuren te promoten? 

3. Is de Commissie bereid om samen met de lidstaten te kijken naar de mogelijkheid maatregelen 
te ontwikkelen om de waarde van "onzichtbaar werk" van het gezin bij de bevordering van voor- 
en vroegschoolse educatie (door de vader en de moeder) en de bijdrage ervan aan het bbp van 
de lidstaten onder de aandacht te brengen? 

                                                      
1  Algemene vergadering van de Verenigde Naties, A/RES/47/237. 
2  Artikel 16 van de Algemene Verklaring van de rechten van de mens. 


