Persbericht
Werelddag van verzet tegen armoede, woensdag 17/10/18

Zich verenigen met de allerarmsten om hen hun rechten en
waardigheid terug te geven.
Terwijl we binnenkort de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens zullen herdenken, blijven mensen in armoede meer dan andere
mensen getroffen worden door talrijke schendingen van mensenrechten. Zoals de
Verenigde Naties het ons herinneren is het uitroeien van armoede geen daad van
liefdadigheid, maar is het een kwestie van gerechtigheid. Dit jaar roepen ze ons ter
gelegenheid van de dag van 17 oktober op om ons te verenigen met de meest
uitgesloten mensen om een wereld te bouwen waarin de mensenrechten en de
waardigheid overal worden geëerbiedigd. Dit gebeurt in vele evenementen die de
verenigingen en hun partners over de hele wereld organiseren.
In België bevindt ongeveer één persoon op vijf1 zich in een situatie van armoede of sociale
uitsluiting. Dit is ver verwijderd van de doelstelling nummer één van de Verenigde Naties om
de armoede tegen 2030 uit te roeien, zoals het verwoord is in de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)2. Deze personen hebben vaak veel moeite om hun
grondrechten te laten gelden (toegang tot huisvesting, tot een gezonde en betaalbare
voeding, tot onderwijs, tot werk…). Om deze werkelijkheid onder de aandacht te brengen
sluit het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
zich opnieuw aan bij de dag van 17 oktober door het publiek te informeren over de talrijke
activiteiten die in België voor deze gelegenheid worden georganiseerd. Door het overlegwerk
en de aanbevelingen die onder meer in zijn tweejaarlijkse Verslagen terug te vinden zijn, ligt
de werking van het Steunpunt op een concrete manier in de lijn van de benaderingswijze van
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Deze Europese indicator die het risico op armoede of sociale uitsluiting weergeeft is gebaseerd op drie
onderliggende indicatoren: 1) monetaire armoede, 2) ernstige materiële deprivatie en 3) lage werkintensiteit.
Mensen die te maken krijgen met minstens één van deze drie risico's hebben een risico op armoede of sociale
uitsluiting. Volgens deze indicator loopt in België 20,3 % van de bevolking een risico op armoede of sociale
uitsluiting. Subjectieve armoede is een andere indicator, die complementair is met de meer objectieve
indicatoren. Volgens het EU-SILC 2017 onderzoek verklaart 20,9 % van de Belgische bevolking dat ze
moeilijkheden of grote moeilijkheden heeft om rond te komen. Meer info:
http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_aantal_armen.htm
2
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html

de Verenigde Naties, voor wie armoede een zware schending van de waardigheid en de
mensenrechten inhoudt.
In Brussel gaat een mars door onder de titel “Wat verborgen is, zichtbaar maken.
Armoedefobie in de kijker”, op initiatief van verschillende organisaties. Er zal dus nadruk
gelegd worden op ‘amoedefobie’, een nieuwe term die de afstand en vijandigheid ten
aanzien van mensen illustreert. In Gent kunt u een sociale kruidenier bezoeken, evenals een
sociaal restaurant, een wijkgezondheidscentrum, … en deelnemen aan themawandelingen
en verschillende andere evenementen. In Namen zijn er niet minder dan 17 activiteiten
(theater-conferenties-workshops) die u willen helpen in het beter begrijpen van armoede. Er
is ook een manifestatie voorzien voor de plekken van politieke besluitvorming in de Waalse
hoofdstad; een parade met lantaarns zal de dag afsluiten. Ook in andere gemeenten en
steden, klein en groot, zoals Ninove, Oostende, Peer, La Louvière, Quaregnon, Ieper,
Rochefort, Willebroek, Maasmechelen… om er maar enkele te vernoemen, zullen activiteiten
rond deze internationale dag doorgaan, soms nog tot het weekend van 19, 20 en 21 oktober.
Op de website van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, kunt u gemakkelijk een
activiteit bij u in de buurt vinden en de kalender van de evenementen raadplegen,
http://www.armoedebestrijding.be/17_oktober.htm
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Volg de actualiteit van het Steunpunt op Twitter door u te abonneren op @Luttepauvrete
Aarzel niet om ons te retweeten of te reageren!

