
 

 

 

Persbericht 

Brussel, 14 januari 2020 

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede geselecteerd als 

één van de SDG Voices 2020  

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) heeft zojuist de namen 

bekend gemaakt van de 7 ambassadeurs die gekozen zijn om de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen (SDGs) in 2020 bij het grote publiek en de betrokken actoren te 

promoten. Het interfederale Steunpunt tot bestrijding van armoede, 

bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting is één van 7 ‘SDG Voices’, naast de Haven 

van Antwerpen, Stad Harelbeke, Diogènes vzw, Union Wallonne des Entreprises, 

SDSN (Sustainable development solutions network) en Royal Belgian Football 

Association. Deze SDG Voices zullen niet alleen de SDGs uitdragen, maar ze zullen 

ook aanmoedigen om actie te ondernemen op basis van hun ervaring en inspirerende 

initiatieven. Het Steunpunt tot bestrijding van armoede zal zich hierbij baseren op zijn 

10de tweejaarlijkse Verslag ‘Duurzaamheid en armoede’, gepubliceerd op 11 

december 2019. Concreet zal worden aangegeven hoe de centrale boodschap die met 

de VN Agenda 2030 is meegegeven, to leave no one behind (niemand achterlaten), 

door de overheden en actoren op het terrein kan gerealiseerd worden. 

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) werden in 2015 door de VN 

aangenomen in het kader van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Het zijn 17 

prioritaire thema’s voor een beleid in functie van de verbetering van de situatie van alle mensen 

wereldwijd en van de uitbanning van de armoede (SDG1). 

De SDGs, alsook de werkzaamheden van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, 

baseren zich op de mensenrechten. Ze hebben dan ook gediend als kader van het overleg 

over het thema ‘Duurzaamheid en armoede’, dat 18 maanden duurde en door het Steunpunt 

georganiseerd werd tussen 2018 en 2019. Gedurende dit overlegproces gingen mensen in 

armoede in gesprek met mensen uit sociale, milieu- en natuurorganisaties, administraties en 

instellingen, onderzoekscentra… Meer dan 140 organisaties en bijna 250 mensen namen 

deel aan deze uitwisseling. Dit overlegproces resulteerde in het tweejaarlijkse Verslag 2018-

2019 ‘Duurzaamheid en armoede’. De SDGs maakten het mogelijk om verschillende thema’s 

aan te snijden zoals toegang tot de natuur, energie en water, gezondheidszorg…  

 

Het Samenwerkingsakkoord van 1999 betreffende de bestendiging van het armoedebeleid 

waarmee het Steunpunt werd opgericht, voorziet een opvolgingsprocedure waarbij het Verslag 

https://www.armoedebestrijding.be/duurzaamheid-en-armoede-een-bijdrage-aan-politiek-debat-en-politieke-actie/
https://www.armoedebestrijding.be/duurzaamheid-en-armoede-een-bijdrage-aan-politiek-debat-en-politieke-actie/


 

 

overhandigd wordt aan de verschillende regeringen, parlementen en adviesorganen van het 

land. Als SDG Voice kan het Steunpunt tot bestrijding van armoede de boodschap van mensen 

in armoede en hun verenigingen, en talrijke andere stakeholders, op nationaal en 

internationaal niveau luider laten klinken: de strijd tegen armoede en het beleid voor 

duurzaamheid gaan hand in hand. Over het hele jaar 2020 verspreid, zijn verschillende 

activiteiten voorzien (publicatie van een SDG-nota, organisatie van workshops en een 

seminarie) om het verband tussen armoede, mensenrechten en de verschillende SDGs te 

verduidelijken en kenbaar te maken.  

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede wil ook van de gelegenheid gebruik maken om de 

talrijke deelnemers aan het overlegproces, georganiseerd in het kader van het tweejaarlijkse 

Verslag ‘Duurzaamheid en armoede’ nogmaals te bedanken, want het is dankzij hun bijdrage 

dat het label van SDG Voice is verkregen. 

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting is een 

interfederale, onafhankelijke, publieke instelling opgericht in 1999 via het  

Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten 

betreffende de bestendiging van het armoedebeleid. Het evalueert de effectiviteit van de 

uitoefening van mensenrechten in situaties van armoede door de organisatie van 

overlegprocessen met mensen in armoede en hun verenigingen, en diverse andere actoren. 

De analyses en aanbevelingen hiervan bundelt het Steunpunt tot bestrijding van armoede in 

zijn tweejaarlijkse Verslagen.    
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