PERSBERICHT
Grote en kleine mensen in armoede aan hun lot overgelaten…
Decenniumdoelen ver uit zicht
Decenniumdoelen 2017 presenteert vierde Armoedebarometer
Dinsdag 24 mei 2011 om 11u presenteert Decenniumdoelen 2017, een
samenwerkingsverband van 12 organisaties en sociale bewegingen die de leefsituatie van
mensen in armoede structureel willen verbeteren, de resultaten van de vierde meting van de
Armoedebarometer. Een van de rijkste regio’s ter wereld slaagt er nog altijd niet in om
armoede terug te dringen. De cijfers zijn weerom onrustwekkend, deze van kinderen nog
meer. Daarom geven we dit jaar, in samenwerking met het Kinderrechtencommissariaat,
extra aandacht aan kinderarmoede. De wetenschappelijke ondersteuning is van Centrum
OASeS van de Universiteit Antwerpen.
Dwingende cijfers:
•

•

•

•

•

Het aantal mensen die de eigen Gezondheid als slecht tot zeer slecht ervaren is
gestegen. Lager geschoolden leven nog steeds minder lang in goede gezondheid dan
hoger geschoolden. 29,2% van de eenoudergezinnen moet gezondheidszorgen uitstellen
om financiële redenen.
De gevolgen van de crisis zijn ongelijk verdeeld: kansengroepen hebben meer kans op
werkloosheid voor langere tijd. Vooral de ouderen, jongeren en laaggeschoolden
ondervinden meer schade door de crisis. 15,7% van de jongeren zijn werkloos. 6% van
de kinderen groeit op in een gezin zonder inkomen uit betaalde Arbeid.
De druk op het Inkomen is zeer groot. 10,1% van de Vlaamse bevolking heeft een
inkomen onder de armoedegrens. 22,3% van de eenoudergezinnen leeft met een
verhoogd armoederisico. 18,6 % van de kinderen leeft in een huishouden dat aangeeft
het moeilijk te hebben om rond te komen.
40,0% van de huurders woont in een woning van ontoereikende kwaliteit of een gebrek
aan comfort. 25,4% van de kinderen woont in een woning waar men niet over bad,
toilet, centrale verwarming of warm en stromend water beschikt.
Op het domein van Onderwijs zien we dat 13,4% van de 15-jarigen laaggeletterd is.

•

17,4% van de mensen kan zich niet één week vakantie weg van thuis veroorloven, voor
de kinderen is dat 18,9%

Cijfers die de politiek dwingen dringend werk te maken voor een samenhangend en structureel
armoedebestrijdingsbeleid.
Armoedetoets
Armoedebeleid moet een inclusief beleid zijn. Op alle beleidsdomeinen mogen maatregelen niet
inhouden dat mensen in armoede uitgesloten worden. Bestaande en nieuwe maatregelen
moeten daarom worden getoetst op hun effect op de kwetsbare groepen in onze samenleving.
Een menswaardig inkomen voor iedereen
De koopkracht van mensen is sterk afgenomen. Mensen hebben nood aan een leefbaar en zeker
inkomen. Om werk en gezin te kunnen combineren moet er werk gemaakt worden van
kwalitatieve en duurzame tewerkstelling en toegankelijke en betaalbare kinderopvang. Ook
mensen die moeten leven van een minimumuitkering hebben recht op een menswaardig
bestaan. Daarom moeten alle uitkeringen dringend worden opgetrokken en rechten
automatisch toegekend. Het Vlaamse Basisdecreet voor sociale bescherming dient rekening te
houden met de laagste inkomens en gericht te zijn op armoedebestrijding. De Vlaamse
kindpremie gebruiken om kinderen uit de armoede te helpen zou alvast een stap in de goede
richting zijn.
Kinderen in armoede
Kinderarmoede wordt nu erkend. Er zijn cijfers. De vaststellingen zijn schokkend en
zorgwekkend. De rechten van kinderen en jongeren die in armoede leven worden dagelijks
geschonden: onvoldoende toegang tot gezondheidszorg, leven zonder behoorlijke huisvesting,
de ongelijkheid die ze in en door onderwijs ervaren, het sociaal uitsluiten, hun mening die
ongevraagd blijft. Nochtans hebben kinderen recht op een fijne jeugd en een beloftevolle
toekomst.
Omdat kinderarmoede een uitvergroting is van een structureel armoedeprobleem dat ook op
dat niveau moet worden bestreden zijn er veel maatregelen op veel terreinen nodig. Om er
maar enkele te noemen: een zo goed mogelijke gezondheidszorg van kindsbeen af te
garanderen, vraagt een algemene regeling betalende derde in de eerstelijnszorg, ook voor
kinderen. De wijkgezondheidscentra moeten worden uitgebreid. Om te kunnen opgroeien in
een leefbare omgeving is een uitbreiding van degelijke, betaalbare en bereikbare sociale
woningen onontbeerlijk. Ook een uitbreiding van de schuldhulpverlening dringt zich op waarbij
in de procedures rekening wordt gehouden met de kinderen in de getroffen gezinnen.
De Vlaamse regering werkt aan een actieplan tegen kinderarmoede. Op 15 juni as. worden de
voorstellen van de ministers verwacht. We roepen de ministers op om hun huiswerk grondig te
maken. Het is de hoogste tijd voor actie. De cijfers moeten teruggedrongen worden.
Armoede mag geen kans meer krijgen.
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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, Kruispunt Migratie-Integratie, Welzijnszorg. Cera ondersteunt het
initiatief.
Decenniumdoelen 2017 werkte met het Kinderrechtencommissariaat samen rond
kinderarmoede.

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.

