PERSBERICHT
Dinsdag 17 oktober 2017: dertig jaar Werelddag van verzet tegen armoede.

In ons land blijft 1 op 5 vechten tegen armoede
Werelddag tegen armoede: Mensen laten hun stem horen
Sinds 1987 is 17 oktober de Werelddag van verzet tegen armoede. Overal ter wereld
komen mensen samen die tegen extreme armoede en uitsluiting zijn. Samen met de
armsten op de eerste rij, wordt er respect geëist voor hun waardigheid en hun vrijheid.
Het is dit jaar de 30ste editie. In ons land leven nog steeds één op vijf personen in
armoede. Het Steunpunt tot bestrijding van armoede informeert daarom op 17 oktober
over de vele activiteiten die dan in België plaatsvinden. Door overleg en
aanbevelingen wilt het Steunpunt eraan herinneren dat armoede een ernstige inbreuk
is op de menselijke waardigheid en op de mensenrechten. Het Steunpunt vraagt ook
aandacht voor de vele mensen die dag na dag tegen armoede vechten. Armoede is
immers niet onvermijdelijk.
20,7 %1 van de bevolking leeft in armoede of sociale uitsluiting en heeft grote moeilijkheden
met huisvesting, eten, verwarming, een job te vinden, onderwijs , … kortom om zich uit de
slag te trekken. De mensen in bestaansonzekerheid zijn met velen en toch hebben ze heel
wat problemen om hun rechten te doen gelden. Om hun stem in heel België te laten horen
vinden op 17 oktober verschillende activiteiten plaats zoals in Brussel, Antwerpen, Gent,
Namen, Sint-Truiden, Doornik, Oostende, Huy, Roeselare, Menen, Brugge, Ronse of La
Louvière… Niet alleen door verenigingen waar armen het woord nemen, maar ook door
lokale overheden, sociale partners, vzw’s,…
Enkele hoogtepunten: de mars ‘Wat verborgen is, zichtbaar maken’ te Brussel,
georganiseerd in twee fasen, met vertrekpunten bij het Maximiliaanpark en het Jubelpark om
1

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 20,7 % van de bevolking een risico op armoede of sociale
uitsluiting.
Meer info: http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_aantal_armen.htm

uit te komen in Garcia Lorca en daarna in Sint-Gillis. Een andere bijeenkomst vindt plaats
voor het Europees Parlement rond de gedenksteen ter ere van de slachtoffers van extreme
armoede. In Gent kan u een tattoo krijgen of luisteren naar getuigenissen alvorens samen te
genieten van een kom soep. In Namen staan verschillende opvoeringen, tentoonstellingen,
filmvertoningen en debatten op het programma en ook een samenkomst op het Saint-Aubain
plein. Voor het Waals Parlement vindt een bijeenkomst plaats tegen ‘transparantie' en
‘onzichtbaarheid’ van mensen in extreme armoede, die voor een keer in de kijker staan in
Vlaanderen, Wallonië en in Brussel ter gelegenheid van de evenementen naar aanleiding
van de Werelddag van verzet tegen armoede.
Op
de
website
van
het
Steunpunt
tot
bestrijding
van
armoede,
http://www.armoedebestrijding.be/17_oktober.htm kan u gemakkelijk een activiteit bij u in de
buurt vinden en de kalender van de evenementen raadplegen.
De mars ‘Wat verborgen is, zichtbaar maken’ zal gefilmd worden en rechtstreeks worden
uitgezonden
op
Facebook:
https://www.facebook.com/events/130114367636410/
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