Solidariteit nr. 3 - november 1983

1

AKTIES VOOR GRATIS KINDEROPVANG

Gratis kinderopvang voor elk
kind buitenshuis.
Een van de eisen die gesteld worden in de akties van begin november voor een
betere (= centrale) regeling en financiering van de kinderopvang luidt: Gratis
kinderopvang voor elk kind buitenshuis in elke buurt.
Waar gaat het hierbij om? Zoals iedereen weet is het in ons land droevig gesteld
met de mogelijkheden voor kinderopvang buitenshuis. Duur, eindeloze wachtlijsten, maar meestal dat zelfs niet. Niks, ‘gewoon’ geen enkele voorziening.
Nu heeft vorig jaar naar aanleiding
van de rijksbegroting van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid een
aantal leden van PvdA, PSP, D’66 en
PPR gezamenlijk de volgende motie
ingediend:
‘In aanmerking genomen
- dat voorzieningen voor kinderopvang een essentiële voorwaarde
vormen voor een herverdeling van
het werk binnens- en buitenshuis;
- dat daarom het stelsel van kinderopvang uitbreiding behoeft en voor
grotere groepen toegankelijk dient te
zijn;
- dat een algemene (wettelijke)
regeling voor zoveel mogelijk vormen
van kinderopvang aanbeveling
verdient, verzoeken wij de regering,
uitgaande van de noodzaak tot
uitbreiding van het aantal kinderopvangvoorzieningen, te komen tot een
wettelijke en financiële regeling voor
zoveel mogelijk vormen van kinderopvang...’
Deze motie werd aangenomen door
de PvdA, CDA, WD, D’66, PPR, CPN
en PSP. Dus een ruime meerderheid.

Ook Brinkman verdeelt en
heerst

Nu wordt 15 november de begroting
van WVC behandeld in de Tweede
Kamer (we weten daar nog geen
resultaat van omdat dit artikel 4
november is geschreven). Brinkman
heeft 27 september al laten weten dat
de kaderwet Specifiek Welzijn niet zal
worden ingevoerd en dat de Rijksbijdrageregeling Sociaal-Cultureel Werk
per 1 januari 1985 in het gemeente-

of provinciefonds zal worden gestort
(voor Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag en Utrecht is dat al op 1 januari
1984).
Hij zegt dus: kinderopvang is geen
prioriteit, noch wat geld, noch wat een
goede regeling betreft. Door het geld
van de Rijksbijdrageregeling naar de
gemeenten te sturen, moeten die maar
met onder andere bejaarden, jongeren
en kinderdagverblijven uitknokken hoe
ze ‘te weinig met veel verdelen’.
Het behoud, laat staan de verbetering
of uitbreiding, hangt dus af van de
financiële voorkeuren van een gemeentebestuur. Ze zullen proberen
om, zoals de ervaring al geleerd heeft,
de groepen tegen elkaar uit te spelen.
En Brinkman probeert op die manier
zichzelf veilig te stellen door het gezamenlijk landelijk verzet te verdelen.
Iedere groep vechtend in de eigen
gemeente.
Daarom hebben de Vrouwenvakbond
Amsterdam en de PPR-vrouwen
opgeroepen tot akties in de eerste
twee weken van november, overal in
het land. Op 1 en 2 november zijn er al
geslaagde akties geweest in Den
Haag en Amsterdam. Op 11 november
komt er een aktie in Eindhoven. De
inzet van deze akties is:
• Gratis kinderopvang voor elk kind
buitenshuis in elke buurt.
• Gelijke betaling van al het werk in
de kinderopvang, dus ook voor
vrijwilligsters.
• Deze twee eisen moeten opgenomen worden in een landelijke
wettelijke regeling kinderopvang
met financiële garantie.
Thea Roding

