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Verkiezingen 2014
Armoede in Vlaanderen en België:
Toenemende aandacht , nieuw inzicht?
Op 25 mei 2014 trekken we naar de stembus en brengen onze stem uit.
Decenniumdoelen 2017, het samenwerkingsplatform van dertien organisaties die de krachten
bundelen om de leefsituatie van mensen in armoede structureel te verbeteren, nam de
verkiezingsprogramma’s door.
De rode draad van onze werking is herverdeling, solidariteit en participatie. Deze principes vertalen
we in zes doelen: huisvesting, inkomen, arbeid, onderwijs, gezondheid en participatie.
Ieder jaar maken we de stand van zaken op in de Armoedebarometer. We stellen vast, dat ondanks
de gestegen welvaart, de armoede niet gedaald is en de ongelijkheid is toegenomen.
Vanuit de zes decenniumdoelen werden de partijprogramma’s doorgelicht. We opteren ervoor om
algemene conclusies naar voor te brengen. Voor de samenvatting per partij en een overzicht per
thema, verwijzen we naar www.iedersstemtelt.be
1. De partijen maakten heel wat berekeningen en stellen budgetten voor.
Maar telkens ontbreekt de armoedetoets: in hoeverre zullen de voorgestelde
maatregelen een positief of negatief effect hebben voor de mensen in armoede?
2. Het is positief dat, in vergelijking met vorige kiesprogramma’s, het thema armoede meer
aan bod komt. Sommige partijen hebben zelfs een apart hoofdstuk over armoede. Dit
betekent echter niet dat een versterking van het sociaal beleid een thema. Integendeel,
sommige plannen leiden naar een verhoging van armoede en ongelijkheid.
3. Door de geplande staatshervorming krijgt Vlaanderen er een aantal bevoegdheden bij,
met bijhorende budgetten. In de meeste programma’s missen we duidelijke keuzes om
o.a. de kinderbijslag en de woonbonus te heroriënteren. De impact van een (on)gewijzigd
beleid op de begroting wordt bovendien genegeerd. Het is onduidelijk welke richting dit
uitgaat: het werk moet nog gebeuren.
4. Het sociale beleid evolueert naar een doelgroepenbeleid. Daardoor verdwijnt de brede
solidariteit. Herverdelingsmechanismen in de fiscaliteit en de sociale zekerheid worden in
vraag gesteld of afgebouwd. Bijzondere doelgroepen krijgen daarentegen een eigen
armoedeplan met bijhorende acties. Als gevolg hiervan wordt de herverdeling bij de
mensen in armoede gelegd, doelgroepen worden tegen elkaar afgewogen. Voor een kind
in armoede hebben we een actieplan nodig, terwijl tegelijk het te lage gezinsinkomen
verder wordt afgebouwd.
5. Armoede heeft vele facetten, vele gezichten, maar wel slechts één uitkomst: uitsluiting.
Deze ruimere benadering van armoede komt weinig aan bod. Het verband tussen
onderwijs, gezondheid, wonen, participatie, inkomen en arbeid wordt niet gelegd.

Na het lezen van al die programma’s stellen we ons fundamentele vragen:
Weten ze het, willen ze het weten en durven ze het?
Weten de partijen hoe groot hun verantwoordelijkheid zal zijn in het bouwen aan een land of regio
waarin het goed is om leven voor iedereen?
Weten de partijen hoeveel mensen zullen geraakt worden door sommige maatregelen?
Wat verstaan ze onder een sociaal rechtvaardige welvaartsstaat?
Weten ze het?
Weten ze wat hun plannen met de staatshervorming teweeg zal brengen,
Kennen ze de kracht van die staatshervorming om eindelijk van een welvaartsstaat voor iedereen te
maken.
Willen ze in oude en nieuwe bevoegdheidsdomeinen kiezen voor solidaire en herverdelende
modellen?
Willen ze het weten?
Durven ze te vertellen dat het net de rijke middenklasse is die de laatste jaren steeds meer krijgt van
de sociale koek?
Durven ze te vertellen dat werkzoekenden of mensen met een leefloon nu al aan heel wat
verplichtingen moeten voldoen? Dat die hangmat van de sociale zekerheid niet bestaat? Durven ze te
investeren in de toekomst van mensen ?

Initiatiefnemers van de Decenniumdoelen2017 zijn ABVV, ACLVB, ACV, ACW, Minderhedenforum,
Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Socialistische Mutualiteiten en socio-culturele verenigingen,
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Netwerk tegen armoede, Uit de Marge en Welzijnszorg.
Met de actieve en financiële steun van Cera en P&V.
Voor meer achtergrond bij de Decenniumdoelen 2017, zie www.decenniumdoelen.be

