HET VERSLAG, RESULTAAT VAN OVERLEG
Door Jozef De Witte, directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en
voor racismebestrijding
Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale
uitsluiting presenteert vandaag voor de derde maal zijn tweejaarlijks verslag. Het
komt hiermee tegemoet aan één van zijn opdrachten zoals in het
Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de
Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid is opgenomen.
In dit Samenwerkingsakkoord van 1998 hebben de verschillende regeringen en
parlementen van het land zich samen geëngageerd voor een duurzaam en
gecoördineerd beleid inzake de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. In
opvolging van het Algemeen Verslag over de Armoede, wordt armoede gedefinieerd
als een schending van mensenrechten, en voorziet het in de oprichting van het
Steunpunt dat werd ondergebracht in het Centrum voor gelijkheid van kansen en
voor racismebestrijding.
Het Steunpunt organiseert op een structurele manier overleg met verenigingen waar
armen het woord nemen, beroepskrachten van organisaties die op het terrein actief
zijn, wetenschappers, medewerkers van overheidsadministraties, …, op basis
waarvan het voorstellen en aanbevelingen opstelt voor de politiek
verantwoordelijken. Dit overleg is meer dan het naast elkaar leggen van de
verschillende signalen en inzichten, het omvat de uitdaging van het zoeken naar
gemeenschappelijke voorstellen.
Het verslag dat vandaag voorligt is het resultaat van verschillende vormen van debat:
- de bijeenkomsten van de thematische overleggroepen in het Steunpunt met
vertegenwoordigers van de verschillende actoren; sommige overleggroepen
hebben reeds in verschillende bijeenkomsten over meerdere jaren over het thema
gedialogeerd, andere overleggroepen zijn recenter van datum;
- de ontmoetingsmomenten die op vraag van de Minister van Maatschappelijke
integratie in april - mei 2005 door de Koning Boudewijnstichting in de 10
provincies en Brussel werden georganiseerd in het kader van het 10-jarig bestaan
van het Algemeen Verslag over de Armoede. Het Steunpunt heeft discussienota’s
voorbereid die het uitgangspunt bij deze 11 provinciale ontmoetingsmomenten
vormden, en heeft nota genomen van de signalen en de getuigenissen;
Aan het begin van elk hoofdstuk vindt u een korte uitleg over de manier waarop de
tekst tot stand is gekomen.
Daarnaast heeft het Steunpunt getracht de verschillende analyses die door
verscheidene actoren de voorbije jaren zijn opgesteld in zijn redactie van de teksten
sterk te valoriseren; een lijst van deze publicaties vindt u trouwens thematisch
geordend op de website van het Steunpunt.
Tijdens de debatten hebben heel wat actoren hun twijfels en ongerustheid geuit over
de zin van participatie. Ze gaven meermaals te kennen dat er in het verleden te

weinig antwoord kwam op vragen en voorstellen die naar aanleiding van
verschillende participatie-initiatieven doorgegeven zijn aan de politiek
verantwoordelijken. Het is duidelijk dat de geringe respons de dialoogmethode in
diskrediet dreigt te brengen. Niettemin hebben de meesten onder hen deelgenomen
aan het voorbije overlegproces, in de hoop op een daadwerkelijk debat met de
beleidsvoerders. Mevrouw Deproost zal straks verder ingaan op het belang en de
vorm van de opvolging van de voorstellen die vandaag op tafel liggen.
Met dit verslag is geopteerd voor een concreet en politiek concept, met de bedoeling
een debat ten gronde te stimuleren. Elk hoofdstuk volgt dezelfde structuur:
vertrekkend van een globale oriëntatie, splitst die zich op in resoluties die op hun
beurt een aantal concrete pistes omvatten.
Françoise De Boe en Henk Van Hootegem zullen nu het verslag voorstellen.

