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Namens een grote groep moeders en voor alle kinderen in Nederland luiden wij de
noodklok. De recent aangescherpte coronamaatregelen op scholen, waaronder
een nieuw test-, quarantaine- en mogelijk vaccinatiebeleid, zullen de levens van
onze kinderen aanhoudend verder ontwrichten.
Met mogelijk onherstelbare, ernstige schade tot gevolg.

Terugpakken handelingsvrijheid

Terwijl wij de werkelijke schade opmeten zien wij ook dat er geen enkel uitzicht is
op versoepeling en verbetering. Wij zien geen constructieve dialoog en geen
politiek leiderschap waar dat verlangd wordt, maar een neerwaartse spiraal. Dit
alles meegewogen moeten wij vaststellen dat de belangen van onze kinderen
nergens meer van overheidswege gewaarborgd worden. Niet zoals het
VN-Kinderrechtenverdrag dat van verdragsstaten eist en ook niet zoals dat past
in een menselijke samenleving. Dus staan wij op. Onze grens is bereikt. Voorbij die
grens achten wij ons medeplichtig aan het instandhouden van een inhumaan
beleid dat de rem niet meer weet te vinden op onrecht.
Vanuit onze Stichting Moederhart nemen wij met onze acties concreet en met
overtuiging onze handelingsvrijheid terug, om de geestelijke en persoonlijke
ontwikkeling van onze kinderen te redden en elkaar daarin tot steun te zijn.
Die vrijheid zullen we niet vanzelf krijgen, ook niet via beleefde smeekbedes of het
geduldig vragen om heroverweging van het beleid. We zullen die vrijheid om te
kiezen voor onze kinderen moeten tonen en pakken. Op een manier die tot
voorbeeld kan strekken en recht doet aan alle mensen in dit land. Met oog voor
alle kwetsbaren.

De feitelijke situatie in het kort

Voor wie van de noodzaak van onze oproep nog niet overtuigd is, geven we een
aantal feiten. Zo heeft de verslechtering van thuissituaties tijdens de lockdowns
geleid tot een grote toename in de verwaarlozing en mishandeling van kinderen.
Geschat wordt op basis van meldingen dat bijna 40.000 kinderen hier het
slachtoffer van zijn. Daarnaast is er inmiddels sprake van grote
leerachterstanden. Onderwijsminister Arie Slob voorspelde dat zeer veel
leerlingen zullen doubleren, waarbij de gedane arbeid in eenzaamheid en onder
hoogspanning ook nog eens voor niets lijkt te zijn geweest.
Uit onderzoek blijkt dat het dragen van mondkapjes bij kinderen tot ernstige
lichamelijke en psychische klachten kan leiden, zoals ademnood, verhoogde
hartslag, hoofdpijn en huidproblemen. Over de afstandsregels wordt
gerapporteerd dat die tot communicatieproblemen en ook psychische
“verwijdering van de ander” leiden. Ook maken kinderen melding van angstige en
depressieve gevoelens. Er is over de hele linie een ongekende groei van
geestelijke nood. Ook de GGD meldt een toename van zelfmoordgedachten en
eetstoornissen. De voorspelling is dat een miljoen kinderen binnen afzienbare tijd
geestelijke hulp nodig zal hebben. Dit is de prijs die kinderen en jongeren van de
overheid moeten betalen ter bestrijding van een virus waar zij geen
noemenswaardige last van hebben. En ondanks de inmiddels beschikbare kennis
over de sterftecijfers en (geringe) verspreiding van het virus onder kinderen zijn
de maatregelen voor hen disproportioneel strenger gemaakt. Dit valt niet meer
uit te leggen.

Wij staan in ons recht

Wij staan in ons recht, ook al voelt het vaak niet zo. De mate waarin politiek en
beleidsmakers uit naam van de volksgezondheid onze rechten met voeten treden
rechtvaardigt in alle opzichten het terugpakken van de regie, en of dat nu verzet
heet of gewoon het leven weer willen oppakken, de boodschap moet helder zijn:
moeders, het moet anders!
De ‘routekaart’ van het kabinet, in meerderheid gesteund door ons parlement, is
er een die ons naar het duister leidt. Het is tijd voor onze eigen route, die waarin
de menselijkheid en liefde weer regeert en onze kinderen een toekomst wordt
geboden.
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Slotsom

Wij doen een dringend beroep op basis- en middelbare scholen,
universiteiten, opvanginstellingen, de jeugdgezondheidszorg, GGD en vele
andere instellingen die de taak hebben onze kinderen te begeleiden. Wij doen
een nog dringender beroep op elke afzonderlijke professional die daarin
werkzaam is en wordt gevraagd regels te handhaven die niet stroken met de
zorgplicht en die niet uit te leggen zijn aan een toekomstige generatie. Als een
regel niet deugt, deugt hij niet.
Wij erkennen het feit dat al die mensen waar wij een beroep op doen
onvrijwillig in de boksring zijn gezet, en dat hun posities sterk afhangen van
het wel of niet gehoorzamen aan regels. Maar in onze ogen is dat precies het
patroon dat het systeem in stand houdt. En als wij dat in stand kunnen
houden, kunnen we dat ook doorbreken.
Van moederhart tot ieders hart vragen wij jullie dan ook de regels langs de lat
van jullie eigen innerlijk kompas te leggen, en daar waar zij strijdig zijn met
jullie geweten deze niet te volgen. Trek vandaag nog jullie grens bij het
afdwingen van testen, het opleggen van quarantaine en het verplichten van
mondkapjes.
Onze kinderen, onze keuze.
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