Donkere wolken boven mensen in
armoede
Decenniumdoelen 2017 presenteert de nieuwste meting van de
evolutie van de armoede.
Donderdag 22 april 2010 om 11u presenteert Decenniumdoelen 2017 de resultaten van
de nieuwste meting van de Armoedebarometer. Deze barometer toont jaarlijks de
evolutie van de armoede op zes levensdomeinen. De cijfers van dit jaar zijn alarmerend.
Ze tonen aan dat de zwaksten in onze samenleving de zwaarste prijs voor de
economische crisis betalen. Decenniumdoelen 2017 roept onze politici dan ook op om
eindelijk hun verantwoordelijkheid te nemen. Zij moeten durven kiezen voor een beleid
dat voorrang geeft aan mensen in armoede, zowel generatiearmen als de nieuwe armen
ten gevolge van de crisis.
Decenniumdoelen 2017, een samenwerkingsverband van 12 organisaties en sociale
bewegingen, wil de leefsituatie van mensen in armoede structureel verbeteren. Daarom stelde
ze het beleid meetbare doelen die in 2017 gerealiseerd moeten zijn. Deze doelen situeren zich
op zes levensdomeinen: gezondheid, arbeid, onderwijs, inkomen, huisvesting en samenleven.
Om de vooruitgang op deze domeinen te evalueren ontwikkelde Decenniumdoelen 2017,
samen met onderzoekscentrum OASeS, de Armoedebarometer.
Kosten van de basisbehoeftes stijgen
Uit de cijfers van de armoedebarometer 2010 blijkt dat er het voorbije jaar geen vooruitgang
is geboekt in de strijd tegen armoede. Wel integendeel! Een steeds grotere groep in onze
samenleving kampt met financiële problemen. Mensen in armoede hebben het nu nog
moeilijker. Met hun beperkt inkomen kwamen zij al niet rond en nu worden zelfs de meest
essentiële levenskosten nog duurder.
Enkele cijfers
De armoedebarometer toont dat:
• de subjectieve armoede fors stijgt. Het aantal mensen dat beweert moeilijk rond te
komen met hun Inkomen neemt opvallend toe. Bij de vorige meting lag hun aantal op
9,6 %. Dat percentage is dit jaar tot 14,8 % gestegen;
• als we naar Wonen kijken, 33,2 % van de huurders zegt dat ze financieel moeite
hebben om hun woning te verwarmen. Bij de eigenaars ligt dat aandeel op 15 %;
• op het vlak van Gezondheid we van de armoedebarometer aflezen dat bij de mensen
die onder de armoedegrens leven 4,7 % gezondheidszorgen om financiële redenen
moeten uitstellen. Vorig jaar was dat nog maar 3,9 %;
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zelfs op het domein Samenleven geeft de armoedebarometer weinig goeds aan. Het
aandeel personen dat zich geen week vakantie weg van huis kan veroorloven, stijgt
van 13,3 % naar 17,8 %;
op het domein Onderwijs is er geen vooruitgang. Het aantal leerlingen dat in het
secundair onderwijs twee of meer jaar achterstand oploopt, daalt nog steeds niet. Er is
zelfs een lichte stijging van 6,44 % naar 6,54 %;
over Arbeid is er eveneens weinig goed nieuws te melden. Vanaf de tweede helft van
2008 is de werkloosheid opnieuw beginnen stijgen en het aantal werklozen lag in
2009 elke maand gemiddeld 20 % hoger dan in 2008. Dat wil zeggen dat meer
mensen met minder inkomen de duurdere levenskost moeten opvangen.

Mattheustoets
Decenniumdoelen 2017 stelt vast dat het beleid op het vlak van armoedebestrijding
ontoereikend is. Nu stroomt er disproportioneel meer belastinggeld naar de meer
kapitaalkrachtige groepen terug. Dit zogenaamde Mattheuseffect ondermijnt de herverdelende
kracht van onze welvaartstaat. (Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed,
maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft worden ontnomen – evangelie volgens
Mattheus, 25-29) Daarom eist Decenniumdoelen 2017 de invoering van een Mattheustoets.
Naar analogie met een milieueffectrapportage moeten de sociale gevolgen van een
beleidsmaatregel op een wetenschappelijk verantwoorde wijze worden bestudeerd, besproken
en geëvalueerd.
Verhoging minimumuitkeringen tot aan de Europese armoedegrens
Met een Mattheustoets alleen kunnen mensen in armoede echter hun doktersrekening of hun
huur niet betalen. De minimumuitkeringen in België liggen onder de Europese
armoederisicogrens. Voor een alleenstaande ligt het leefloon bijvoorbeeld nu op 76% van de
armoedegrens, voor een koppel met twee kinderen op 66% van de armoedegrens.
Daarom eist Decenniumdoelen 2017 de verhoging van de minimumuitkeringen tot aan die
Europese armoedegrens. Dit is geen extreme eis. Een onderzoek van het Rekenhof uit 2008
bewijst dat het optrekken van alle minimumuitkeringen tot aan de armoedegrens iets meer dan
1,25 miljard euro kost.
2010 Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting
Decenniumdoelen 2017 vindt dat onze politici eindelijk hun verantwoordelijkheid moeten
opnemen. Aangezien 2010 het Europees jaar is van de bestrijding van armoede en sociale
uitsluiting en aangezien België in het najaar het Europees voorzitterschap waarneemt, is dit
hét moment om werk te maken van een beleid dat voorrang geeft aan mensen in armoede.
Partners van Decenniumdoelen 2017 zijn ABVV, ACV, ACLVB, ACW,
Minderhedenforum, Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Socialistische Mutualiteiten en
socio-culturele verenigingen, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Verbruikersateljee,
Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, Vlaams
Minderhedencentrum, Welzijnszorg. Cera ondersteunt het initiatief.
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Zes Decenniumdoelen
In 2007 formuleerden we zes doelen. Tegen 2017 wil Decenniumdoelen deze doelen
gerealiseerd zien:
1. Een halvering van de gezondheidsongelijkheid tussen arm en rijk.
2. Een halvering van het aantal gezinnen waar niemand werkt.
3. Voor elk gezin, ongeacht de samenstelling, minstens een inkomen dat de Europese
armoederisicodrempel bereikt.
4. Een toename van het aantal goede en betaalbare huurwoningen met 150.000
eenheden, waarvan minstens de helft sociale huurwoningen zijn.
5. Een daling tot 3% van laaggeletterdheid en laaggecijferdheid bij jongeren, in
alle onderwijsvormen en voor alle jongerengroepen.
6. Mensen in armoede verbreden hun netwerken.
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