
Armoede en arbeid

De Raad verzoekt u zich krachtig in te
zetten voor de bestrijding van de
armoede en maatschappelijke uitslui-
ting in ons land en te komen met maat-
regelen, die excessieve verrijking ver-
hinderen. 

De Raad blijft ernstig bezorgd over
de tweedeling tussen arm en rijk in ons
land. Een rechtvaardige verdeling van
de rijkdom in ons land is noodzakelijk
voor de sociale cohesie van de samenle-
ving en het bieden van een menswaar-
dig bestaan aan allen. 

Het is belangrijk dat de sterkste
schouders de zwaarste lasten dragen en
dat het Nederlandse stelsel van sociale
zekerheid beschermd wordt tegen
marktwerking en gebaseerd blijft op
solidariteit. Vooral de positie van men-
sen die langdurig op een lage uitkering
zijn aangewezen, moet structureel ver-
beterd worden.

Het scheppen van werkgelegenheid
is daarvoor belangrijk, maar betaald
werk is lang niet voor iedereen een
oplossing. De Raad heeft in zijn discus-
sienota ‘Deelnemen en meedelen’
gepleit voor een verbreding van het
arbeidsbegrip. Werk is, naar de mening
van de Raad, meer dan betaald werk;
zorgarbeid en vrijwilligerswerk moeten
dan ook meer erkenning en waardering
krijgen. Voor de kerken is belangrijk dat
elk mens in onze samenleving op de
hem of haar passende wijze kan partici-
peren, middels betaald werk, vrijwilli-
gerswerk of zorgarbeid of een combina-

tie ervan. Juist mensen die minder fysie-
ke of andere mogelijkheden hebben,
hebben recht op voldoende inkomen
en op voorzieningen, die hen helpen
een goede plek in het geheel van het
maatschappelijk leven te vinden.

Sociale en ecologische belangen

De Raad constateert met zorg hoe dik-
wijls economische belangen doorslag-
gevend blijken ten koste van sociale of
ecologische belangen. Worden niet te
vaak sociale, culturele en religieuze
behoeften van mensen ondergeschikt
gemaakt aan de groei van de economie?
De Raad hecht eraan erop te wijzen dat
mensen meer zijn dan consumenten en
producenten en dat het stellen van
grenzen aan de overdadige consumptie-
ve leefwijze van delen van de bevolking
nodig is; in het belang van het welzijn
van mensen, maar ook in het belang van
het milieu. De overheid zou dan ook
meer dan tot nu toe concrete maatrege-
len moeten nemen die verspilling
tegengaan en een duurzaam gebruik
van hulpbronnen en middelen bevorde-
ren.

Asielbeleid

Een ander belangrijk aandachtsveld van
de Raad en zijn lidkerken is het asiel -
beleid. Het in april 1995 door de Raad
uitgegeven Basisdocument Voor een
humaan en rechtvaardig asielbeleid geeft in
een notendop de voorwaarden weer
waaraan, naar de mening van de Raad,
het asielbeleid in ons land zou moeten
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De Raad van Kerken in Nederland wil u graag op de hoogte brengen van
de voornaamste zorgen en wensen, die in zijn midden leven met betrek-
king tot de inhoud van het komend regeerakkoord.



voldoen. Ook een nieuw kabinet staat
voor de uitdaging het asielbeleid in
goede banen te leiden. De problematiek
van de technisch onverwijderbare
vreemdelingen, die dankzij het tenten-
kamp zo sterk onder de aandacht van
een breed publiek werd gebracht, is nog
lang niet opgelost. Nog altijd worden
mensen op straat gezet, gedwongen tot
een leven in de illegaliteit, met alle
schadelijke gevolgen van dien. Belang-
rijk is te analyseren waarom mensen
vluchten. Meer aandacht voor conflict-
preventie, rechtvaardiger internationale
handelsbetrekkingen en een buiten-
lands beleid dat recht doet aan de belan-
gen van de landen en hun bewoners in
het zuiden is hard nodig. De Raad
betreurt dat er in de verkiezingscam-
pagnes zo weinig aandacht is geweest
voor de wereld buiten Nederland.

Multiculturele samenleving

Als mensen eenmaal in ons midden zijn
– en door de eeuwen heen hebben zich
voortdurend vluchtelingen en migran-
ten hier gevestigd – is het goed hen niet
alleen als object van zorg en opvang te
zien, maar ook als talentvolle vrouwen
en mannen die een rijke bijdrage kun-

nen leveren aan de Nederlandse samen-
leving; een multiculturele samenleving,
waarin mensen van uiteenlopende cul-
turen en religies een veilige ruimte vin-
den en elkaar over en weer geestelijk
kunnen verrijken.

De Raad van Kerken hoopt van harte
dat u mogelijkheden ziet om door
voorstellen voor concrete maatregelen
in het regeerakkoord tegemoet te
komen aan zijn zorgen, en zijn wensen
te honoreren. De Raad zal zich graag
inzetten om het draagvlak in de samen-
leving voor een dergelijk beleid te ver-
groten.

Graag wensen wij u veel wijsheid en
Gods zegen toe.

Namens de Raad van Kerken in Neder-
land,

PROF. DR. R.G.W. HUYSMANS
voorzitter

14 mei 1998
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