De Nederlandse Gezinsraad wil minimumuitkeringen differentieren
naar kindertal. Dit sluit aan bij het christen-democratisch gezinsbeleid. Armoede treft kinderen het hardst. De voorstellen van de
Nederlandse Gezinsraad zijn echter niet ingebed in een visie op
familie- en gezinsbeleid. Het is schrijnend dat in de voorstellen
over de toekomst van de sociale zekerheid geen aandacht is voor
de nabestaandenproblematiek en de combinatie van zorg en werk.
Een bespreking van het rapport 'Gezinnen en sociale zekerheid'.
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Conclusie
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