
21 december 2005 – collectief van verenigingen partners van het Algemeen verslag over de
armoede – Bert Luyts

tussenkomst voor de persconferentie voor de voorstelling van het derde tweejaarlijks verslag
van het Steunpunt ter bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.

Ter gelegenheid van de publicatie van het tweejaarlijks verslag van het Steunpunt
armoedebestrijding en in naam van de verenigingen partners van het AVA, wil ik vertrekken
van twee verontrustende evoluties in ons land: de inkomensongelijkheid is sinds twintig jaar
duidelijk toegenomen [1] en de voedselhulp is in tien jaar tijd meer dan verdubbeld.[2]
We roepen de verschillende regeringen, de federale, de gewest- en gemeenschapsregeringen
daarom op tot een sterk politiek engagement voor armoedebestrijding.
We dringen aan op een meer samenhangend en globaal beleid gericht op de verwezenlijking
van de grondrechten van ieder mens, en dat snel leidt tot een drastische verbetering van de
levensomstandigheden en vooruitzichten van personen en gezinnen in armoede.

Als eerste, onmiddellijke engagement vragen we ten volle gebruik te maken van de analyses en
voorstellen die voortkomen uit de dialoogprocessen sinds het AVA en dus vanzelfsprekend ook
het jongste verslag van het Steunpunt armoedebestrijding ten volle te benutten.
Met de structuur van dit verslag, opgedeeld in oriëntaties, resoluties en pistes, hebben we het
zelf moeilijk. Mensen in armoede en andere actoren op het terrein vinden hier moeilijk hun
inbreng in terug. Maar, zei men ons, zo is het wel op maat gesneden voor de
beleidsverantwoordelijken. We rekenen er dan ook op dat zij dit hapklare verslag als Kerst- of
Nieuwjaarsgeschenk zullen ontvangen en dat ze binnen drie maanden allemaal hun exemplaar
beduimeld, geannoteerd, geëzelsoord en gekoffievlekt zullen hebben. En dat we honderden hits
op de webstek van het Steunpunt mogen tellen!

Het is aan iedere beleidsinstantie om eigen keuzes en klemtonen te leggen, maar intussen weet
iedereen net zoals wij dat in de realiteit van armoede alles met alles te maken heeft. Daarnaast
is een samenhangende, globale aanpak dus ook nodig om echt vooruitgang te boeken.
In het samenwerkingsakkoord inzake armoedebestrijding is met die bedoeling de
Interministeriële conferentie voor maatschappelijke integratie ingesteld. Vooral voor een aantal
ingewikkelde of omvattende problemen leidt de weg naar duurzame oplossingen langs
interministeriële conferenties. Zo durven we rekenen op een spoedige interministeriële
conferentie die maatregelen beslist voor huisvesting. We vragen dat dit door zowel door het
federale als door het gewest- als gemeenschapsniveau degelijk en zonder dralen voorbereid
wordt.

We dringen erop aan dat de verschillende beleidsniveaus de komende maanden afzonder1ijk en
gezamenlijk duidelijke engagementen nemen en daarvoor een uitvoeringskalender opstellen.

Tot slot nog dit: al houden we hier een energiek pleidooi om met dit nieuwe verslag van het
Steunpunt aan de slag te gaan, toch zijn we heel bezorgd over de kwaliteit van de dialoog die
tot deze tekst heeft geleid. Als verenigingen partners van het AVA willen we dat mensen die in
armoede leven zelf volwaardig aan de maatschappelijke dialoog kunnen deelnemen. Het blijft
aartsmoeilijk om samen met het Steunpunt en de andere actoren de voorwaarden te scheppen
die die volwaardige deelname mogelijk maken.
We beseffen ook meer en meer dat het onmogelijk is om voor alle thema's die hoge kwaliteit
van dialoog te bereiken. Maar het is wel noodzakelijk dat aan het Steunpunt en aan ons als
verenigingen voor enkele belangrijke vraagstukken de middelen en de tijd gegeven worden om
mensen in armoede als volwaardige partners in dialoog te laten treden met andere actoren,
zoals dat al mogelijk was voor het project over armoede-indicatoren en voor de dialoog over de
jeugdhulp in de Franse Gemeenschap. De betrokkenheid van mensen in armoede, hun centrale
plaats in de dialoog moet een hoofdbaken blijven in het werk van het Steunpunt
armoedebestrijding.
Dank u.


