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“Geef armoede een stem” 

 

De nieuwe federale regering staat voor een gigantische opdracht. De uitdagingen zijn enorm; het 

land moet worden hervormd, investeringen zijn broodnodig, de economie schreeuwt om  een duw in 

de rug. Maar er is onvoldoende geld, om niet te zeggen… er is geen geld.  

Alle politieke partijen beseffen dat “besparen” de enige verkiezingsbelofte is die ze moeten én zullen 

waarmaken. De komende jaren moet er 1.000 Euro per Belg per jaar bespaard worden. 

Bovendien voorspelt het Federaal Planbureau dat de werkloosheid nog verder zal stijgen. 

Er is dus weinig goed nieuws onder de zon. 

 

Hoe leg je dit echter uit aan de 15 procent Belgen die vandaag beneden de Europese armoedegrens 

leven. Uit de Armoedebarometer 2010 van Decenniumdoelen 2017 blijkt dat er het voorbije jaar 

geen vooruitgang werd geboekt. Door een toenemende werkloosheid dreigt dit percentage nog op te 

lopen. Vooral vrouwen, 65-plussers,  eenoudergezinnen en allochtonen lopen een verhoogd risico 

om in armoede terecht te komen.  

Als er mensen zijn die weten wat het is om geen geld te hebben, om spaarzaam te moeten zijn met 

wat je hebt, te weten wat je niet hebt… dan zijn zij het wel. Ook zij krijgen te horen dat de 

broeksriem moet worden aangehaald. Nog meer… Een kei kan je nochtans het vel niet afstropen. 

 

De verschillende overheden in dit land zullen zich in een budgettair keurslijf moeten wringen. Het 

ziet het er dus niet goed uit voor mensen in armoede. Armoede is geen zaak van inkomen alleen. 

Armoede is een veelkoppig monster. Het is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt 

over alle levensdomeinen.  

 

Armoedebestrijding vereist dus een multi-discliplinaire aanpak. Armoede heeft vele facetten, vele 

gezichten, maar wel slechts één uitkomst: uitsluiting. Het is een keiharde sociale kwestie. Het splitst 

de samenleving in mensen die er wél en die er niet bijhoren. Dat is een splitsing die politiek een 

belangenconflict verdient! 

 
De gangbare opvattingen over mensen in armoede zijn echter weinig hoopgevend: financieel 

wangedrag en gebrek aan inzet en wilskracht, worden door het gros van de politici en door de 

samenleving te vaak aangegeven als de belangrijkste oorzaken om in armoede te belanden. 

Onderzoek en de dagelijkse praktijk spreken dit nochtans sterk tegen. Deze opvatting is kortzichtig en 

achterhaald. 

Hetzelfde geldt voor 'activering': dat is geen toverwoord waarmee serieuze stappen vooruit zullen 

gezet worden. Trouwens, wat die 'activering' betreft komen we tot de ontnuchterende vaststelling 

dat 20% van de mensen in armoede een betaalde baan heeft. 63% komt niet in aanmerking voor een 

activeringspolitiek: ze zijn gepensioneerd, nog leerplichtig, invalide, … Door een te sterk en eenzijdig 



economisch beleid van activering worden mensen vaak ten onrechte gesanctioneerd. ‘Niet kunnen 

werken’ wordt dan verward met ‘niet willen werken’. 

 

Willen we met zijn allen door de crisis raken zal een toekomstig regeerakkoord niet alleen met 

economische noten gezongen moeten worden. De nieuwe federale regering zal pas roemvol de 

geschiedenis ingaan wanneer ze iedereen meeneemt naar een beloftevolle toekomst, ook de 

zwaksten, ondanks besparingen. De nieuwe regeringsploeg moet de kans grijpen het beter te doen. 

Zij moet de kans grijpen de crisis in de samenleving, van mensen die erbij horen en mensen die er 

niet bij horen, aan te pakken. Dat heet “een sociaal rechtvaardige welvaartstaat”.  

In het Europees jaar van de armoedebestrijding en tegen de sociale uitsluiting, neemt de Belgische 

regering het voorzitterschap van Europese Unie waar. Ons beschaafde land heeft dus geen keuze. 

 

En zo kunnen we binnenkort kiezen. Op 13 juni gaan we naar de stembus.  

Alle partijen zijn druk doende om hun plannen en ambities uit te leggen en u te overtuigen, in de 

hoop te kunnen rekenen op uw stem. Ze zijn allen strijdlustig, maar beseffen zij ook de grote 

verantwoordelijkheid die hen wacht?  

Om het met hun slogans te zeggen: “We moeten weer vooruit”. “Een nieuwe start” met “positieve 

energie”. “Nooit  opgeven” en “nu durven veranderen”! Het is met “Uw centen, daar gaat het om”. 

Wel, wij zijn blij met het engagement. Wij willen vooruit, het zijn onze centen. Wil men ook vooruit in 

de juiste solidaire richting? Daarvoor mogen ze onze centen gebruiken, niet voor sociale afbraak. We 

mogen niet opgeven en moeten durven veranderen, maar kunnen pas spreken van positieve energie, 

als iedereen mee in de boot zit.  

 

Een reddingsloep is het optrekken van de minimumuitkeringen en de laagste lonen. Maar iedereen 

mee krijgen in de boot vraagt meer. Dit vraagt een degelijke en daadwerkelijke armoedebestrijding in 

alle beleidsdomeinen. We kunnen en mogen niet dulden dat 1,6 miljoen landgenoten de boot 

missen. 

 

Als u, op 13 juni, in het stemhokje gaat kiezen, geef dan armoede een stem.  

 

 

Danielle Colsoul en Frederic Vanhauwaert 

Woordvoerders Decenniumdoelen 2017 

 

 

Initiatiefnemers van de decenniumdoelen zijn ABVV, ACLVB, ACV, 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 en Welzijnszorg. Met de actieve en 

financiële steun van Cera. 

Voor meer achtergrond bij de Decenniumdoelen 2017, zie www.decenniumdoelen.be 

 

 


