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Blijf investeren in ontwikkelingssamenwerking. Alleen zo kunnen we voorkomen
dat jaren van vooruitgang teniet worden gedaan.
Kinderen zijn de onzichtbare slachtoffers van de coronacrisis. Zij lijken het minst vatbaar voor het
coronavirus, maar de genomen maatregelen treffen hen onevenredig hard. Gesloten scholen,
toegenomen armoede, het stopzetten van vaccinatieprogramma’s: deze pandemie verstoort haast
alles wat onmisbaar is voor de ontwikkeling van een kind. Het virus dreigt zo decennia van zwaarbevochten ontwikkelingswinsten terug te draaien. Daarom roept UNICEF politici op te blijven investeren in ontwikkelingssamenwerking, juist nu.
Waarom investeren in ontwikkelingssamenwerking juist nu zo belangrijk is
De volledige en lange termijn impact van het
coronavirus wordt met de dag duidelijker en laat
zien dat wereldwijd miljoenen kinderen en vrouwen
geraakt worden. De gevolgen van de pandemie zullen waarschijnlijk nog jaren voelbaar zijn en kunnen
decennia van vooruitgang teniet doen. Om dat te
voorkomen is het juist nu zo belangrijk om te investeren in ontwikkelingssamenwerking.
Waarom investeren in kinderen juist nu zo
belangrijk is
Onderzoek na onderzoek wijst uit: investeren in
kinderen en jongeren levert significante sociale en
economische voordelen op. Neem een investering
in onderwijs:
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• gemiddeld zorgt één jaar extra onderwijs voor
een stijging van 10 procent in het inkomen van
een individu. Elk extra jaar onderwijs betekent
een daling van het landelijke armoedepercentage
met negen procent1.
• Vrouwen die hoger opgeleid zijn krijgen later en
minder kinderen en weten beter hoe ze voor hun
(ongeboren) kinderen moeten zorgen2.
• Hogere opleidingsniveaus voor vrouwen worden
ook gelinkt aan een afname van schadelijke
sociaal-culturele praktijken, zoals kindhuwelijken
en vrouwenbesnijdenis. De kans op conflict
neemt juist toe wanneer ongelijkheid in onderwijs toeneemt3.
• Een investering in kinderen en jongeren is daarmee een investering in een betere toekomst.
Van kinderen, maar uiteindelijk van ons allemaal.
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Door de coronacrisis…
… volgen meer kinderen dan ooit tevoren geen onderwijs. Eerdere crises lieten zien: eenmaal gestopt
gaan veel kinderen nooit meer terug naar school.
… Geen onderwijs betekent voor 346 miljoen kinderen ook het mislopen van hun dagelijkse schoolmaaltijd.
Vaak de enige maaltijd die ze op een dag krijgen.
… zijn in minstens 68 landen de vaccinatieprogramma’s geraakt. Dat zorgde er bijvoorbeeld in Soedan
voor dat het land, voor het eerst sinds elf jaar, weer moet vechten tegen een polio-uitbraak.
… leven momenteel 150 miljoen extra kinderen in veelzijdige armoede. Met de toegenomen armoede
komt ook een groter risico op kinderarbeid, kindhuwelijken, uitbuiting en seksueel misbruik.
… kan het aantal mensen in acute voedselonzekerheid verdubbelen: van 135 miljoen naar 265 miljoen
mensen (waarvan zo’n 36 miljoen kinderen).
… bevinden meer en meer kinderen zich in onveilige situaties omdat hulpverlening voor geweld, misbruik,
uitbuiting en verwaarlozing in de knel komt.

De COVID-19-pandemie is al een wereldwijde gezondheidscrisis en een economische
crisis. UNICEF wil voorkomen dat deze pandemie ook een kinderrechtencrisis wordt.
Daarom roepen wij politici op structureel te investeren in het budget voor
ontwikkelingssamenwerking, juist nu.

voor ieder kind
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• Daarnaast werkt de VN altijd samen met het
hoogste beslisorgaan: regeringen. Dat zorgt
er onder meer voor dat we efficiënter hulp kunnen verlenen, en voor, tijdens en na een ramp
kunnen werken aan zo duurzaam mogelijke
verbeteringen.
• Behalve effectieve hulpverlening is er nog een
reden om te investeren in multilaterale samenwerking: in een tijdsgewricht waarin geopolitieke
verhoudingen fundamenteel verschuiven kan het
multilaterale speelveld een belangrijke ingang zijn
tot internationale invloed op zaken die Nederland
belangrijk vindt.
Juist daarom is het zo belangrijk om te blijven
investeren in multilaterale samenwerking.

Waarom investeren in multilaterale samenwerking juist nu zo belangrijk is
Om deze mondiale crisis aan te pakken, zijn alle
partijen onontbeerlijk: NGO’s, maar zeker ook VNorganisaties. Daarom pleiten wij voor een blijvend
draagvlak voor multilaterale samenwerking. VNorganisaties zoals UNICEF hebben een belangrijke
toegevoegde waarde:
• Door onze schaalgrootte hebben we toegang
tot en kennis en een netwerk van (lokale) partners in vrijwel alle landen ter wereld. Niet voor
niets heeft UNICEF straks een leidende rol in de
mondiale inkoop en distributie van een mogelijk
COVID-19 vaccin, juist om ervoor te zorgen dat
ook de meest kwetsbaren beschermd worden.

