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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000012/2021
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Sandra Pereira (The Left), João Ferreira (The Left), Peter Pollák (PPE), Giorgos Georgiou (The 
Left), Niyazi Kizilyürek (The Left), Marc Botenga (The Left), Tudor Ciuhodaru (S&D), Tanja Fajon 
(S&D), Sira Rego (The Left), Manu Pineda (The Left), Pernando Barrena Arza (The Left), Rosa 
D'Amato (Verts/ALE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Alex Agius Saliba (S&D), Bettina Vollath (S&D), 
Klemen Grošelj (Renew), Isabel Carvalhais (S&D), Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D), Jordi 
Solé (Verts/ALE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Demetris Papadakis (S&D), Petra Kammerevert 
(S&D), Eugenia Rodríguez Palop (The Left), Idoia Villanueva Ruiz (The Left), Chris MacManus 
(The Left), Miriam Lexmann (PPE), Kateřina Konečná (The Left), Leila Chaibi (The Left), Chiara 
Gemma (NI), Konstantinos Arvanitis (The Left), José Gusmão (The Left), Marisa Matias (The 
Left), Nikolaj Villumsen (The Left), Özlem Demirel (The Left), Josianne Cutajar (S&D), Elena 
Kountoura (The Left), Miguel Urbán Crespo (The Left), Fabio Massimo Castaldo (NI), Mick 
Wallace (The Left), Clare Daly (The Left)

Betreft: De achteruitgang van de rechten van het kind als gevolg van COVID-19-
bestrijdingsmaatregelen

Hoewel kinderen minder door het COVID-19-virus zelf worden getroffen, dragen zij toch een 
onevenredig zware last van de COVID-19-pandemie, met name wat de lockdownmaatregelen betreft. 
Kinderdagverblijven en scholen zijn al maanden gesloten, wat niet alleen gevolgen heeft voor het 
onderwijs van kinderen, maar ook voor hun voeding, groei, sociale ontwikkeling en bescherming. Het 
afstandsonderwijs heeft geleid tot een toename van de ongelijkheid in het onderwijs, en met name tot 
digitale uitsluiting, door onder meer een tekort aan computers en een gebrekkige toegang tot het 
internet. De bestrijdingsmaatregelen hebben het geweld in gezinnen doen toenemen, terwijl ook het 
recht van kinderen om te spelen is ondermijnd. De maatregelen op het vlak van sociale bescherming 
houden vaak geen rekening met de behoeften van kinderen en hun gezinnen.

COVID-19 en de daaruit voortvloeiende bestrijdingsmaatregelen vormen bovendien in het bijzonder 
een gevaar voor de rechten van kinderen met een handicap, kinderen die in een instelling wonen, 
Romakinderen en minderjarige migranten.

UNICEF heeft een aantal gemeenschappelijke risicofactoren voor geweld, misbruik en verwaarlozing 
in verband met COVID-19 vastgesteld, namelijk:

– toegenomen armoede en voedselonzekerheid als gevolg van het verlies van banen en/of 
inkomsten;

– weggevallen sociale en ondersteunende netwerken voor kinderen en de personen die voor hen 
zorgen;

– weggevallen maatschappelijke en hulpverleningsdiensten voor kinderen en de personen die voor 
hen zorgen;

– een verstoorde routine voor kinderen en de personen die voor hen zorgen;

– een toegenomen alcohol- en/of drugsmisbruik bij personen die voor kinderen zorgen;

– geen vaste regeling voor kinderopvang.

De pandemie evolueert snel tot een bredere kinderrechtencrisis. De rechten, de ontwikkeling en de 
toekomst van onze kinderen worden bedreigd. Het waarborgen dat ouders en zorgverleners kinderen 
in deze periode kunnen ondersteunen zonder dat zij daardoor aan inkomsten inboeten, kan niet enkel 
als een uitgave worden beschouwd. Het moet, integendeel, gezien worden als een investering in de 
levenskwaliteit van kinderen, met het oog op een betere toekomst.
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1. Welke maatregelen neemt de Commissie om deze toenemende achteruitgang aan te pakken?

2. Neemt de Commissie, in het kader van haar inspanningen om deze achteruitgang te bestrijden, 
stappen om een snelle onderzoeksrespons te mobiliseren, teneinde de nodige gegevens te 
verkrijgen om de snelle beoordelingen op te schalen en onverwijld samen met de lidstaten 
strategieën te ontwikkelen en interventies voor te bereiden?
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