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Wie durft van armoede een verkiezingsthema
maken?
Vlaamse partijvoorzitters ontvangen het Memorandum met 23
inspirerende voorstellen tegen armoede

België telt 1,5 miljoen mensen met een risico op armoede.
Decenniumdoelen 2017, een bundeling van negen sociale
organisaties en verenigingen, wil de leefsituatie van mensen in
armoede structureel verbeteren. Tijdens een studiedag op 6 maart
in het Vlaams parlement stelt ze het Memorandum tegen armoede
voor aan de Vlaamse politieke partijen. Marianne Thyssen (CD&V),
Sven Gatz (Open VLD), Mieke Vogels (Groen!), Geert Lambert (SLP),
Piet De Bruyn (NVA) en Kurt De Loor (SP.a)lichten hun
partijstrategie tegen armoede toe.
Het Memorandum van Decenniumdoelen 2017 biedt politici aan de
vooravond van de Vlaamse verkiezingen 23 inspirerende
beleidsmaatregelen om de toenemende armoede te doen stoppen. De
initiatiefnemers van Decenniumdoelen 2017 hebben maatregelen
uitgewerkt rond gezondheid, arbeid, inkomen, wonen, onderwijs en
samenleven. Met de slogan‘Geef armoede geen kans’ roepen ze op
tot een verandering van het huidige beleid. De doelen zijn
opgesteld na consultatie van deskundigen en wetenschappers op het
terrein. Het zijn uitdagende, maar geen onbereikbare doelen.
Meer sociale woningen en fiscale voordelen voor particuliere
verhuurders
Tegen 2020 belooft de Vlaamse overheid 45.000 nieuwe sociale
woningen. Dit is echter ruim onvoldoende. Er is nood aan een
surplus van 30.000 woningen om aan de woonbehoefte van mensen in
armoede tegemoet te komen. De particuliere huursector dient
positief betrokken te worden bij het sociaal woonbeleid.
Decenniumdoelen ijvert voor een fiscaal voordeel als verhuurders
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hun huurwoningen verbouwen en renoveren en tegen betaalbare
prijzen langdurig verhuren aan mensen in armoede.
Geen activeringsbeleid maar wel een participatiebeleid
Door het vinden van een kwalitatieve job kan men meestal zijn
leefsituatie verbeteren. Helaas, niet iedereen kan een job vinden
en zeker niet houden. Mensen in armoede hebben vaak te kampen met
uiteenlopende problemen op sociaal, emotioneel, materieel en
economisch vlak. Een activeringsbeleid dat bestraffend en
verplichtend optreedt, zal zijn doel voorbij schieten. Er is nood
aan een participatiebeleid dat mensen in armoede stimuleert en
aandacht heeft voor huisvesting, het psychologische en sociale
welbevinden, kinderopvang, mobiliteit, opleiding,...
Schuldbemiddeling
Om het inkomen van mensen in armoede te verbeteren stelt
Decenniumdoelen de uitbouw van schuldbemiddeling voor. Mensen met
schulden moeten beter geholpen worden en de Vlaamse overheid
dient de centra voor schuldbemiddeling beter te ondersteunen.
Maximumfactuur voor niet-medische kosten
De uitgaven voor niet-medische kosten zoals verzorgingsmateriaal,
dagopvang en hulp in het huishouden bij zorgbehoevenden kunnen
hoog oplopen, gemiddeld tot 394 euro per maand. Daarom ijvert
Decenniumdoelen voor een maximumfactuur van de niet-medische
zorgkosten.
De uitval in het onderwijs stoppen
Recente cijfers tonen aan dat steeds meer leerlingen
schoolachterstand hebben en vroegtijdig de schoolbanken verlaten.
Deze uitval moet gestopt worden. Decenniumdoelen vraagt dat er
meer dan ooit in onderwijs geïnvesteerd wordt en dat de schotten
tussen de onderwijsvormen verdwijnen.
Beeldvorming bijstellen
Ten slotte streeft Decenniumdoelen 2017 naar een positieve
beeldvorming van mensen in armoede. Daarvoor dient de Vlaamse
overheid te investeren in vorming rond armoede.
Initiatiefnemers van Decenniumdoelen 2017 zijn ACW,
Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Socialistische Mutualiteiten en
socio-culturele verenigingen, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk,
Verbruikersateljee, Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen
het woord nemen, Vlaams Minderhedencentrum, Welzijnszorg en Cera.
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* * * * *
Noot voor de pers/voor meer informatie:
Het memorandum is te downloaden via www.decenniumdoelen.be of op
te vragen via:
Decenniumdoelen 2017
Anny Vermeersch
Huidevettersstraat 165
1000 Brussel
0474-25 48 80
anny.vermeersch@decenniumdoelen.be

Zes Decenniumdoelen
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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