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“Het aantal kinderen dat bij niet-gehuwde moeders wordt geboren, is tussen 1999 en 2007 sterk
toegenomen in het Vlaamse Gewest”, zo staat donderdag te lezen in een nieuwsbrief van de studiedienst van
de Vlaamse regering.
In het Vlaamse Gewest werd in 2007 42 procent van de kinderen buiten een huwelijk geboren. Slechts 11
procent daarvan werd echter geboren buiten een verbintenis” (Belga 9 december, Het aantal buitenechtelijke
kinderen sterk gestegen).
Elf procent van de kinderen mist één van zijn ouders in het dagelijks leven en dat aantal moeten we proberen
terug te schroeven, vindt VCD. Een duurzame relatie is geen evidentie meer en daar moet onze zorg naartoe
gaan. De overheid moet niet enkel inzetten op opvoedingsondersteuning maar ook op relatieondersteuning,
zowel preventief, ondersteunend als herstellend. De stabiliteit van de koppels bepaalt ook de mate van
welzijn binnen het gezin.
Vooreerst moet relationele vorming preventief een grotere plaats innemen binnen het onderwijs. Nu ligt de
nadruk teveel op seksuele vorming zonder dat er relationele kapstokken zoals trouw, dienstbaarheid en
overgave worden bijgebracht.
Vervolgens moet het aanbod van relatietherapeuten stijgen en moet de drempel om erheen te gaan verlaagd
worden. Het aanbieden van relatiecheques waarmee ouders tegen verlaagd tarief een beroep kunnen doen op
een relatietherapeut, zoals bij het systeem van dienstencheques, zou al een hele stap voorwaarts zijn. Dat
nodigt de koppels uit om te investeren in hun relatie!
De tijdsdruk op de relatie van jonge koppels is erg groot wanneer men met twee fulltime uit werken gaat en
kleine kinderen opvoedt. Het is de taak van de overheid om met het gezinsbeleid faciliterend op te treden en
die tijdsdruk te doen afnemen. Men kan dat ofwel doen door een opvoedersloon te geven aan ouders die er
voor kiezen om minder of niet buitenshuis te werken zolang de kinderen klein zijn en niet naar school gaan.
Of men kan langer betaald ouderschapsverlof aanbieden aan buitenshuis werkende moeders.
Dat er een financiële crisis is, mag geen reden zijn om daarop te besparen. Ook Duitsland voorziet daarin en
is een welvarend land. Jozef Corveleyn, professor in de klinische psychologie die onlangs het boek
‘Helpende handen : Gehechtheid bij kwetsbare ouders en kinderen’ publiceerde, verwijst naar het in 2008
door de econoom Heckman uitgevoerde onderzoek, die aangeeft dat investeren in gezinnen een winst
opbrengt van maar liefst 28% ! Dat is een hoog rendement! Maar geloven we dat?
VCD pleit ervoor om op verschillende manieren in te zetten op duurzame relaties, vooreerst door goede
relationele vorming, vervolgens door het toegankelijk maken van relatieondersteuning door middel van
relatiecheques. En ten slotte door het faciliteren van jonge gezinnen met kleine kinderen door het verlengen
van het ouderschapsverlof bij buitenshuis werkende ouders of door het toekennen van een opvoederloon bij
niet buitenhuis werkende ouders met kleine kinderen. Investeren in gezonde relaties en gezinnen betekent
investeren in een gezonde maatschappij, waar welzijn primeert. Daardoor besparen we op lange termijn! Er
is werk aan de winkel.
Met Kerst dromen we van vrede op aarde. Een gezin waar relaties in harmonie zijn brengt een harmonie en
vrede voort die dan realiteit wordt midden onder ons! Dat is echt Kerst!

