
DOELSTELLINGEN

Het uitgangspunt zoals dat in de inleiding werd beschreven, met
betrekking tot zowel de gebreken van de armoede-indicatoren als de
problematiek rond de deelname van de mensen die in armoede leven
heeft geleid tot het definiëren van een tweeledige doelstelling:

1. mogelijkheden uitwerken om armoede-indicatoren te bepalen die
werkelijk uiting geven aan de leefwereld van de mensen en gezin-
nen in armoede, ook van de armsten;

2. de deelname van mensen in armoede aan het geheel van het
onderzoek mogelijk maken, in overleg met de andere bij deze pro-
blematiek betrokken actoren.

Deze twee doelstellingen zijn met mekaar verbonden. Om te pogen de
leefwereld van de mensen in armoede weer te geven, was het nood-
zakelijk om te vertrekken vanuit de ervaring van de mensen in armoe-
de zoals ze die zelf ingebracht hebben. Bovendien moesten zij ook ten
volle worden betrokken bij alle fasen van het project.

Nochtans is dit in zekere zin een probleem, of een paradox. Kunnen
mensen die in zeer moeilijke omstandigheden hebben geleefd en nog
leven, en waardoor hun deelname aan een dergelijk project in
gedrang komt, uiteindelijk nog wel deelnemen? De deelname van men-
sen die in armoede leven kan niet worden bepaald van op een
bureau. Tijdens de voorbereidende fase werd grondig over de voor-
waarden voor participatie nagedacht. Hierbij werd voortgebouwd op
de lange ervaring van mensen in armoede die in de verenigingen
samenkomen.
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De tweede doelstelling verwijst naar artikel 3 van het samenwerkings-
akkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de
Gewesten betreffende de bestendiging van armoedebeleid in België
(zie boven). Het gaat dus om de mobilisatie van deze verschillende
groepen in dit project, en door ze samen te laten komen een maat-
schappelijk debat op kleine schaal mogelijk te maken.
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