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Een kwaliteitsvol leven in een zorgzame omgeving
Dàt is wat gezinnen willen. Een gerichte gezinspolitiek kan ons helpen om dichter bij deze
ultieme wens te komen, maar het vergt inspanningen op vele fronten. Wij hebben deze
wensen en verwachtingen gegroepeerd in drie grote krijtlijnen:
Deel I: Investeren in mensen, in elke Levensfase
Gezinnen willen dat de overheid resoluut investeert in menselijk kapitaal. Los van het
zuiver economisch denken, is het noodzakelijk dat ook de gezinscontext en de
maatschappelijke context opnieuw meer ruimte krijgen. Het blijkt uit alle onderzoeken, en
wij bevestigen het met nadruk: tijdsgebrek is voor vele gezinnen een aanslag op hun
levenskwaliteit. Daarom vraagt de Gezinsbond dringend maatregelen om meer gezinstijd
te waarborgen. Een groot deel van een mensenleven speelt zich af buiten het gezin: in de
kinderopvang, op school, op de werkvloer, in het verenigingsleven, in hulpverlening en
zorginstellingen... En ook deze omgeving moet zorgzaam en kwaliteitsvol zijn. Ook daar is
het belangrijk om de band met het thuismilieu te erkennen en te vertrekken vanuit een
positieve beschouwing van mensen. Gezinnen willen bij de opvoeding, de zorg en het
combineren van gezin en werk graag ondersteund worden door de overheid, maar dan
wel met een meersporenbeleid, zodat zij kunnen kiezen welke hulp, welk recht of welke
maatregel het meest bij hun noden van het moment past.
Deel II: Goed leven, vandaag en morgen.
Onze levensstandaard is vrij goed, althans voor de meesten onder ons. Toch is de
onzekerheid over het behoud van onze welvaart een bekommernis voor velen. De
Gezinsbond vraagt dat de samenleving zich solidair toont met wie kinderen opvoedt. Zij
zijn immers een wissel op de toekomst; wij willen dat zij het morgen net zo goed hebben
als wij vandaag. Daarom moet de overheid via kinderbijslagen, fiscale maatregelen en
rechtstreekse tussenkomsten de gezinnen behoeden voor welvaartsverlies.
Steunmaatregelen moeten eenvoudig te verkrijgen zijn, en aangepast aan de grootte van
het gezin. Ook moeten we oog hebben voor een veranderende samenleving. De
vergrijzing, maar ook een grotere variatie aan gezinsvormen, maken dat er voor sommige
groepen af en toe een extra ondersteuning nodig is, als we armoederisico's willen
voorkomen en terugdringen. Gezinsarbeid moet opgewaardeerd worden. Niet alleen de
gezinnen zelf moeten behoed worden voor verarming. Als we onze nakomelingen de
garantie willen geven op een goed leven, moet ook de aarde zelf, en haar natuurlijke
rijkdommen, tegen overconsumptie beschermd worden. Naast het ondersteunen van het
gezinsinkomen en het bevorderen van duurzame consumptie, moeten gepaste
maatregelen in het woonbeleid en de gezondheidszorg het welzijn van de gezinnen op
langere termijn garanderen.
Deel III: In een veilige en geborgen leefomgeving
Zich veilig voelen, zich beschermd weten tegen risico's en gevaren, het blijft van vitaal
belang voor jong en oud om met voldoende vertrouwen en openheid in het leven te
staan. Lange tijd ging het veiligheidsdebat alleen maar over blauw op straat. De
Gezinsbond vraagt meer aandacht voor onveiligheid in de privésfeer, de vaak niet zo
zichtbare, niet gekende of verzwegen gevaren en onzekerheid die men thuis ondervindt.
Gezinnen zijn ook consumenten, gebruikers van producten, diensten en media, doelgroep
voor reclame. Consumenten moeten beschermd worden tegen onveilige producten, maar
ook tegen bedrieglijke reclame en consumptiedruk, die nu reeds teveel mensen met een
sluipende, hoge schuldenlast opzadelt. Regulering door de overheid dringt zich op, ook

om meer respect af te dwingen voor de integriteit van mensen, kinderen en jongeren in
de eerste plaats. Er moet gestreefd worden naar een positievere benadering van de
mogelijkheden van de media, naast voldoende garanties voor de bescherming van
minderjarige surfers en mediaconsumenten. Ongevallen en ziektes horen bij het leven.
Naast de sociale zekerheid en een goed uitgebouwd systeem van
ziektekostenverzekering, kunnen de meeste mensen zich individueel verzekeren tegen de
meeste risico's. Meer en meer echter, worden juist zij die het meeste nood hebben aan
een vangnet, uitgesloten van de verzekeringen, of gedwongen tot hogere bijdragen. Ons
verzekeringsstelsel is aan een sociale correctie toe.Onveiligheid in de publieke ruimte,
tenslotte, blijft een actueel thema. De Gezinsbond pleit voor meer betrokkenheid van de
gezinnen bij het opstellen van de gemeentelijke veiligheidsplannen, en dit zowel voor wat
betreft maatschappelijke veiligheid als verkeersveiligheid.
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