
Femke Halsema (4o):
'lk heb vaak hartzeer al

Femke Halsema stopt snel twee koekjes in haar mond voordat ze op de foto gaat. ' lk heb nog niet

ontbeten, ' legtze ui t .  Het moeteen heksenketel  z i jn,  het  l i js t t rekkerschapcombineren met dezorg

voor haar driejarige tweeling Bruno en Suzy. Openhartig vertelt Femke over de programmapunten van

CroenLinks en het moederschap.

"Eigenlijk gedraag ik me niet naar het ideale model van werkende ouder, want ik
werk momenteel zestig tot zeventig uur per week. Ik heb vaak hartzeer van het feit
dat ik mijn kinderen zo wernig zíe. Toch zou ik het niet graag anders doen. Ik vind
namelijk dat zowel vaders als moeders zich moeten kunnen ontwikkelen. Moeders
moeten niet gedwongen thuis zitten omdat ze geen opvang voor hun kinderen heb-
ben. Daarom wil Groenlinks goede en gratis kinderopvang. Hier staat tegenover dat
de kinderbijslag inkomensafhankelijk wordt. Het is namelijk onnodig dat de aller-
hoogste inkomens naast gratis kinderopvang ook nog eens kinderbijslag ontvangen.
Concreet betekent dit dat vanaf twee keer modaal de kinderbijslag minder wordt. We
willen niet alleen dat de formele kinderopvang gratis wordt, de kwaliteit moet ook
omhoog. Hoe ouders de opvang voor hun kinderen inrichten is vrij. Ik vind datje de
verantwoordelijkheid van ouders hierin erg serieus moet nemen. Ouders kiezen of
voor de gratis formele kinderopvang ofvoor een persoonsgebonden budget voor
informele kinderopvang. Dat persoonsgebonden budget is te vergelijken met de 'rug-

zakjes' uit het speciaal onderwijs. Ouders krijgen een financiële vergoeding om
bijvoorbeeld de oppas ofnannyvan te betalen, Bruno en Suzy hebben drie dagen per
week een vaste oppas. Mijn vriend is één doordeweekse dag thuis en ik normaal
gesproken ook. Maar tijdens de drukke campagneperiode lukt dat helaas niet.

Zwarte scholen'witten'
Groenlinks heeft niets tegen zwarte scholen waar allerlei nationaliteiten en verschil-
lende maatschappelijke klassen vertegenwoordigd zijn. Maar als op een zwarte
school veel kinderen met een achterstand zitten, ofals de school mono-etnisch is
(als er alleen maar Turkse of Marokkaanse kinderen op zitten), wordt het een ander
verhaal. Mijn vriend en ik zijn nu bezig met het zoeken naar een geschikte schooi
voor Bruno en Suzy. B!y' ons in de buurt zit een geheel witte én een volkomen zwarte

school. De witte school soreekt ons niet aan omdat het een elitaire
school is waar veel kinderen van bekende Nederlanders op zitten. Ik

voed miin kinderen bewust in Amsterdam oo omdat ik vind dat
ze een reëel beeld van de samenleving moeten kr!1'gen. De

school draagt hier aan bij. Ik ben met een groep ouders bezig
de zwarte school uit onze buurt te 'witten'. Dit betekent dat
we onze kinderen tegelijkertijd aanmelden zodat er iets
meer balans in komt. Deze school spreekt me aan omdat er
veel aandacht wordt besteed aan kunstvakken. De jeugd

van kinderen moet vrij en vrolijk zijn. Naast dat ze goed
moeten leren lezen, schrljven en rekenen, vind ik het net zo

belangrijk dat ze hun creatieve talenten kunnen ontwikkelen.

zie ik thuis ook. Mljn dochter zingt de hele
dag. Ze staat zingend op en gaat zingend
naar bed. Bruno is een echtjongetje. Hij ver-
woest het huis, vecht en stoeit. Naast witte
en zwaÍte scholen zoveel mogelijk tegen-
gaan, wil Groenlinks dat álle scholen brede
scholen worden. Dit houdt in dat scholen
een soort brede buurtcentra worden. Met
naast gewone leerkrachten ook muziekdo-
centen en sportleraren. Ook de voorschool is
onderdeel van de brede school. Hier kunnen
kinderenjonger dan 4jaar terecht als ze een
(taal)achterstand hebben. Het doel van brede
scholen is kinderen met een achterstand
meer mogelijkheden te bieden. Nu is er een
groot onderscheid tussen achterstandskin-
deren en kinderen met kansen. Zo gaan kin-
deren van ouders die voldoende verdienen
naar muziekles, huiswerkbegeleiding en
sportclubs. En hangen kinderen uit
gezinnenwaar armoede heerst, op straat.

ldeal istische gedachte
Mijn harde werken is een aanslag op mijn
gezinsleven. Maar ik realiseer me dat ik niet
de rest van mijn leven zoveel zal biijven
werken. Ik ben nog vierjaar verkiesbaar voor
Groenlinks. Suzy en Bruno zijn danT jaar
en ik zal ze dan uitleggen waarom hun
moeder de eerste paarjaar van hun leven zo
hard gewerkt heeft. Ondanks dat ik zevaak
ontzettend mis, doe ik het deels voor hen. Er
zit een idealistische gedachte achter. Ikwil
dat mijn kinderen opgroeien in een rijke en
welvarende samenleving waadn ze veel kan-
sen hebben. Zolang Bruno en Suzy lekker in
hun vel zitten, is mijn werk goed te doen.
Maar als ze zrekzijn, kan ik me moeilijk
concentreren. Dan wil ik blj ze zijn."
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Tekenen, toneelspelen en zingen geeft plezier inje leven. Dat
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ik rnijn kinderen niet zte'


