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Nood aan extra aandacht en initiatieven voor precaire groepen in het
herstelbeleid
De COVID-19-crisis en de recente dramatische overstromingen die ons land in juli
hebben getroffen, hebben ons laten zien hoe kwetsbaar mensen in precaire situaties
zijn voor gezondheids- en klimaatrampen. En dan hebben we het nog niet eens over de
snel stijgende energieprijzen, die een grote impact hebben voor het budget van veel
huishoudens die in armoede leven, terwijl zij over minder middelen beschikken om hun
energierekening te verlagen, zoals de toegang tot alternatieve energiebronnen of het
isoleren van hun woning. Deze opeenvolging van crisissen maakt het leven van de
meest kwetsbare mensen - bijna een op de vijf mensen in België, volgens de laatste
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levensomstandigheden - nog moeilijker. Zij ondervinden nu al enorme moeilijkheden
in de toegang tot gezondheidszorg, huisvesting, voeding, werk, publieke diensten,
vrijetijdsbesteding, natuur en publieke ruimte. Het is in deze bijzondere context dat dit
jaar de Internationale Dag voor de uitroeiing van armoede plaatsvindt. Deze 17 oktober
2021 roepen de Verenigde Naties op tot "samen bouwen aan de toekomst en een einde
maken aan hardnekkige armoede met respect voor alle mensen en onze planeet".
Sinds zijn laatste tweejaarlijkse Verslag ‘Duurzaamheid en armoede’, gepubliceerd in 2019,
heeft het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting er
herhaaldelijk op gewezen dat de strijd tegen sociale ongelijkheden centraal moet staan in het
klimaat- en herstelbeleid. Enkele maanden geleden heeft België, net als de andere EUlidstaten, bij de Europese Commissie een nationaal herstelplan ingediend in het kader van de
Europese fondsen die daarvoor zijn uitgetrokken. Via zijn bijdrage aan de sociale
impactanalyse in het kader van het Plan voor herstel en veerkracht dringt het Steunpunt aan
op de noodzaak om in het herstelbeleid aanvullende maatregelen op te nemen ter
ondersteuning van kwetsbare groepen, zonder welke het herstelplan het ernstige risico inhoudt
dat deze ongelijkheden nog groter worden. Het Steunpunt roept ook op tot coördinatie en
uitwisseling tussen de verschillende plannen (voor duurzame ontwikkeling, wederopbouw na
de overstroming, herstel, armoedebestrijding) en de verschillende toegekende budgetten, om
de meest kwetsbare bevolkingsgroepen effectief te bereiken. Tenslotte herinnert het
Steunpunt eraan dat - zoals de Interministeriële conferentie over volksgezondheid haar nut
heeft bewezen tijdens de crisis van COVID-19 - interministeriële conferenties rond duurzame
ontwikkeling en armoedebestrijding kunnen worden bijeengeroepen in het kader van de
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« Hoeveel mensen in België leven in armoede », Rubriek feiten en cijfers van de website van het Steunpunt
tot bestrijding van armoede www.armoedebestrijding.be

interfederale samenwerking. Alleen een gecoördineerd beleid zal leiden tot een doeltreffende
bestrijding van de armoede.

Het gebeurt ook in uw buurt
Zoals elk jaar wil het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale
uitsluiting de dag van 17 oktober ondersteunen door het publiek te informeren over de vele
activiteiten die in België worden georganiseerd door verenigingen waar armen het woord
nemen, hun netwerken, en andere organisaties of instellingen. Door zijn overleg en de
aanbevelingen die onder meer in zijn tweejaarlijkse Verslagen zijn opgenomen, neemt het
Steunpunt deel aan de door de Verenigde Naties bepleite aanpak en wil het eraan herinneren
dat armoede een ernstige schending van de waardigheid en de mensenrechten blijft. U kunt
gemakkelijk een locatie bij u in de buurt vinden, evenals de data en alle details van de
evenementen, door het overzicht van de verschillende activiteiten van de dag te raadplegen
op onze website.

Contactpersoon :
Henk Van Hootegem – henk.vanhootegem@cntr.be – 0485 71 52 24

Wil je het actualiteit van het Steunpunt op Twitter volgen ? Schrijf dan je in op
@Luttepauvrete. Wil je op de hoogte van onze activiteiten blijven? Schrijf dan je in op ons
Nieuwsflits

