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Punt 3 op de agenda, Nederlandse inzet bestrijden coronacrisis ontwikkelingslanden
Geacht lid van de Tweede Kamer Staten-Generaal,
De wereldwijde COVID-19 crisis heeft ons laten zien dat alles in slechts een fractie van een seconde
kan veranderen. Een groot aantal landen is in lock down, wat de lokale economie en het onderwijs
grotendeels stil legt. Op dit moment zijn de scholen in 191 landen gesloten (bron: UNESCO). Dat zijn
meer dan 1,5 miljard kinderen die momenteel niet naar school gaan. Hoe langer kinderen en
jongeren niet naar school kunnen, hoe groter de kans dat ze een leerachterstand oplopen of dat ze
zelfs nooit meer terugkomen. U kunt het belang van onderwijs, ook in tijden van crisis, onder de
aandacht brengen.
Op 14 april jl. stuurde Minister Kaag een brief aan de Tweede Kamer over de Nederlandse inzet
bestrijding coronacrisis in ontwikkelingslanden, een positieve ontwikkeling. Opvallend is wel dat in de
brief wordt vermeld dat het onderwijs stil ligt, maar niet wordt gesproken over de gevolgen daarvan,
en middelen voor onderwijs behoren niet tot de inzet van het kabinet ter bestrijding van de crisis in
ontwikkelingslanden. Mondiale hulporganisaties en overheidsinstanties maken enorme bedragen
beschikbaar voor noodhulpprogramma’s en economische maatregelen, echter ook hierbij blijft
onderwijs sterk onderbelicht. Het recht op veilig, kwalitatief, inclusief en rechtvaardig onderwijs
stopt niet in tijden van nood. Om deze onderwijscrisis het hoofd te bieden, zijn dringend meer
investeringen in onderwijssystemen nodig, om docenten te onderwijzen in alternatieve vormen zoals
afstandsonderwijs en voor ontwikkeling van innovatieve, veilige, toegankelijke en betaalbare
onderwijstechnologieën.
Gebrek aan medische zorg, honger en het ontbreken van betrouwbare informatie over corona en het
verloop daarvan kunnen tot onlusten leiden. In ontwikkelingslanden vormen scholen een veilige plek
waar kinderen vaak de enige maaltijd van die dag krijgen. De Verenigde Naties waarschuwt voor een
sterke toename van gender-gerelateerd geweld, met name huiselijk geweld, als gevolg van de
coronacrisis, en de onevenredige impact van de crisis op vrouwen en meisjes. Verwacht wordt dat
het aantal zwangerschappen, kind huwelijken en kinderarbeid sterk zal toenemen. Onderwijs kan
helpen. Nu door zo goed mogelijk het onderwijs op afstand of door ouderbegeleiding te laten
plaatsvinden, en zodra de scholen weer open zijn door kinderen weer snel terug te laten keren via
Back to School programma’s en middels psychosociale hulp.
Wij verzoeken u om het kabinet te vragen om additionele middelen aan het onderwijs toe te kennen
via het steunpakket. Vragen aan minister Kaag met bijvoorbeeld de volgende strekking:
1) “Maakt de minister additionele financiële middelen beschikbaar voor het tegengaan van de
onderwijscrisis plus de bijbehorende gevolgen die zijn ontstaan in ontwikkelingslanden? Middelen
die er ook voor zorgen dat kinderen en jongeren weer snel terug keren naar scholen zodra de situatie
dit toelaat.”

2) “Kan de minister de boodschap voor het belang van onderwijs en toekenning van extra middelen
daarvoor in crisistijd doorzetten naar de collega’s bij onder andere de EU, VN en Wereldbank.”
In deze kritieke situatie is het belangrijk dat we er samen voor zorgen dat onderwijs toegankelijk blijft
in alle landen.
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