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PERSBERICHT

“ARMOEDE UITBANNEN.
Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie”

Vandaag op 21 december 2005 heeft het Steunpunt tot bestrijding van armoede,
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting van het Centrum voor gelijkheid van
kansen en voor racismebestrijding op een persconferentie haar derde verslag
overhandigd aan Minister Christian Dupont, voorzitter van de Interministeriële
Conferentie Maatschappelijke Integratie. De titel van het verslag – Armoede
Uitbannen – zou kunnen verbazen. “Het is echter een verwijzing naar het
samenwerkingsakkoord dat de opdracht van het Steunpunt omschrijft1. Armoede
werd door de wetgever opgevat als een schending van mensenrechten, en de
verschillende regeringen van het land engageerden zich om hun krachten te
bundelen in de strijd tegen armoede”, zo brengt Françoise De Boe, adjunct-
coördinatrice van het Steunpunt, in herinnering. Het verslag is een afspiegeling
van wat er leeft op het terrein: uit het rapport blijkt dat de mensen die dagelijks
strijd leveren tegen armoede een dringend verzoek doen tot debat en actie aan
het adres van de politieke verantwoordelijken.

Het verslag is het resultaat van een uitgebreide gedachtewisseling. Enerzijds
organiseert het Steunpunt regelmatig overleg met mensen in armoede en met
praktijkmensen uit verschillende domeinen. Anderzijds organiseerde de Koning
Boudewijnstichting (KBS) in opdracht van de minister van Maatschappelijke Integratie,
Christian Dupont, verschillende ontmoetingsmomenten in het kader van 10 jaar
Algemeen Verslag over de Armoede. De ontmoetingen vonden plaats in april en mei
2005 in de 10 provincies en in Brussel.

Jozef De Witte, directeur van het Centrum: “Tijdens de debatten hebben heel wat
actoren hun twijfels en ongerustheid geuit over de zin van dialoog en overleg. Ze vinden
dat er te weinig respons is gekomen op vragen en voorstellen van vroegere participatie-
initiatieven.” Daarom is dit tweejaarlijkse rapport opgesteld als een politieke agenda: het
omvat 13 oriëntaties die uitgewerkt zijn in 76 precieze resoluties om armoede op een
coherente manier aan te pakken.

Het is onmogelijk om alle voorstellen uit het rapport samen te vatten. Hun
verscheidenheid toont net aan dat de strijd tegen sociale uitsluiting op alle niveaus moet
worden aangepakt, met een verscheidenheid aan middelen en gedragen door principes
als solidariteit, samenhang en participatie. Bepaalde voorstellen verwijzen naar de
noodzaak voor structurele maatregelen, zoals het bevorderen van de verschillende
dimensies van kwaliteitsvolle arbeid (loon, arbeidszekerheid,…) of het regulariseren van
                      
1 Het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het
armoedebeleid werd ondertekend te Brussel op 5 mei 1998 (B.S.16/12/98 en 10/07/99).
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de private huurprijzen. Andere voorstellen betreffen precieze, beperkte maar essentiële
maatregelen; zo moet bijvoorbeeld wettelijk verhinderd worden dat men beslag legt op
beschermde inkomsten die op een zichtrekening staan. Sommige voorstellen vereisen
een belangrijke budgettaire input: de financiële ongelijkheid tussen gemeenten zou
kunnen afnemen door een verhoging van het federale financieringsaandeel in het
leefloon bijvoorbeeld. Voor andere maatregelen zijn dan weer weinig financiële
middelen nodig, zoals het verankeren van een gevoeligheid voor diversiteit en sociale
ongelijkheid in de lerarenopleiding. Tenslotte beantwoorden de voorstellen aan
verschillende principes: zoals ‘participatie’ (in de begeleiding van mensen in armoede),
‘solidariteit’ (in een versterkte sociale zekerheid of bij een fiscaliteit die herverdeelt en
de lage inkomens ten goede komt) en ‘beleidssamenhang’ (door meer transparante en
doelmatiger interministeriële conferenties).

De publicatie van het verslag is geen eindpunt op zich. Eliane Deproost, adjunct-
directrice van het Centrum: “De presentatie van dit verslag gaat gepaard met
hooggespannen verwachtingen. De opvolging van de twee vorige verslagen van het
Steunpunt was helaas niet zoals verhoopt. Nochtans is een politiek antwoord op de
geformuleerde voorstellen en aanbevelingen broodnodig.” Het samenwerkingsakkoord
voorziet in een procedure voor de opvolging van deze voorstellen door de verschillende
regeringen en parlementen, alsook door hun adviesorganen (zoals de Nationale
Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven). Het Steunpunt zal niet
nalaten deze procedure - samen met zijn partners - aandachtig op te volgen. Armoede
is nog steeds een dagelijkse realiteit in ons land. En deze realiteit moet door de
bevoegde overheden ernstig genomen worden!

Verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting:
‘Armoede uitbannen. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie’, 120 p, te downloaden van de
website www.armoedebestrijding.be en beschikbaar via de Infoshop Kanselarij Eerste Minister -
02/514.08.00


