
Armoede   is   een   job   waar   je   niets   voor   terugkrijgt  

Op  17  oktober,  de  Werelddag  van  verzet  tegen  Armoede,  brengen  organisaties            
wereldwijd  de  armoedeproblematiek  onder  de  aandacht.  Met  de  campagne  ‘Armoede           
is  een  job  waar  je  niets  voor  terugkrijgt’  pleit  het  Netwerk  tegen  Armoede  voor  het                
recht  op  een  waardig  inkomen  voor  iedereen.  In  Vlaanderen  leeft  iets  meer  dan  1  op  de                 
10  inwoners  in  monetaire  armoede,  over  heel  België  zelfs  1  op  6.  Het  Netwerk  doet  een                 
oproep  om  uitsluiting  te  stoppen  en  steeds  strengere  voorwaarden  voor  sociale            
rechten   aan   te   pakken.   De   extra   drempels   treffen   mensen   in   armoede   steeds   vaker.   

De   laagste   uitkeringen   moeten   niet   alleen   omhoog   …  

“Trek  de  laagste  uitkeringen  op  tot  boven  de  Europese  armoedegrens.  Die  eis  blijft  brandend               
actueel  en  staat  dit  jaar  centraal  in  onze  campagne  voor  17  oktober”,  zegt  stafmedewerker               
communicatie  Gert  Van  Tittelboom.  “De  laagste  uitkeringen  zitten  nog  altijd  vele  tientallen  tot              
honderden  euro’s  onder  die  armoedegrens.  Dat  is  niet  alleen  mensonwaardig,  het  is  ook              
contraproductief.  Met  zo’n  inkomen  veroordeel  je  mensen  tot  overleven  en  dag  in  dag  uit               
brandjes  blussen.”  Succesvol  stappen  vooruitzetten  om  uit  de  armoede  te  ontsnappen,            
bijvoorbeeld  door  opleiding  of  werk,  is  op  zo’n  manier  nauwelijks  haalbaar.  Leven  met  een  te                
laag  inkomen  hakt  ook  zwaar  in  op  de  gezondheid,  op  de  kansen  van  de  kinderen  op  school                  
…  zeker  tijdens  de  coronacrisis.  De  uitkeringen  optrekken  is  een  investering  waar  iedereen              
beter  van  wordt.  Het  is  voorlopig  koffiedik  kijken  of  de  nieuwe  federale  regering  de  daad  bij                 
het   woord   voegt   en   de   nodige   budgetten   vrijmaakt   om   deze   belofte   waar   te   maken.   

…   ze   moeten   ook   toegankelijker  

Tegelijk  is  de  campagne  ook  een  waarschuwing  dat  enkel  focussen  op  het  verhogen  van  de                
uitkeringen  niet  genoeg  is.  Te  veel  mensen  die  nood  hebben  aan  sociale  bescherming              
verloren  de  laatste  jaren  rechten  door  allerlei  kleine  hervormingen.  Denk  bijvoorbeeld  aan  de              
diplomavereisten  en  leeftijdsvoorwaarden  voor  de  uitkeringen  voor  werkzoekende         
schoolverlaters  of  de  nieuwe  berekeningswijze  bij  deeltijds  werk  voor  ziekte-  en            
invaliditeitsuitkeringen.  Nu  eens  is  het  gevolg  een  verlaging  van  de  uitkering,  dan  weer  dat               
mensen  er  geen  recht  meer  op  hebben.  Steeds  vaker  schuiven  mensen  ook  door  van  het                
ene  systeem  van  sociale  bescherming  naar  het  andere,  met  steeds  andere  voorwaarden  en              
eisen.  Korte  periodes  zonder  inkomen  tussenin  zijn  steeds  minder  een  uitzondering,  met  alle              
gevolgen  vandien.  De  strengere  voorwaarden  maken  de  toegang  bovendien  moeilijker  voor            
wie  er  wél  nog  recht  op  heeft.  De  verplichting  om  zelf  verschillende  documenten  en  bewijzen                
in  te  dienen  en  allerlei  administratieve  stappen  te  zetten,  zorgen  voor  extra  ‘non-take  up’,               
niet-gebruik  van  rechten.  Het  resultaat  is  bijkomende  uitsluiting  en  verarming.  Hoog  tijd  dus              
om  te  snoeien  in  de  steeds  strengere  voorwaarden  en  de  uitkeringen  een  pak  toegankelijker               
te   maken.   Tegelijk   moet   maximaal   ingezet   worden   op   automatische   rechtentoekenning.   

Het   verhaal   van   Chantal   als   voorbeeld   voor   zovele   andere   verhalen  

Chantal  is  een  alleenstaande  moeder  van  een  dochtertje  van  3  jaar  en  een  zoontje  van  5.  Na                  
haar  scheiding  werkte  ze  2  jaar  in  de  keuken  van  het  sociaal  restaurant  van  het  OCMW.                 



Sindsdien  lukt  het  al  jaren  niet  om  een  stabiele  situatie  op  te  bouwen.  Deeltijds  werk,                
interimwerk,  aangevuld  met  een  uitkering,  periodes  van  werkloosheid  ...  Telkens  schuift  ze             
door  in  ‘het  systeem’  en  heeft  ze  een  terugval  van  inkomsten.  Door  een  korte  onderbreking                
heeft  ze  ook  even  geen  inkomen,  bouwt  ze  schulden  op,  en  wordt  ze  uit  huis  gezet.  Net  als                   
Chantal  kan  iemand  zwaar  in  de  problemen  komen  als  hij/zij  op  een  uitkering  terugvalt.  Hoe                
langer  hoe  meer  staan  uitkeringen  (vervangingsinkomens)  onder  druk.  Je  moet  aan  allerlei             
voorwaarden   voldoen   om   een   inkomen   te   krijgen   en   behouden.   

Een   week   lang   lokale   acties   en   activiteiten   in   Vlaanderen   en   Brussel  

Het  Netwerk  tegen  Armoede  en  de  58  verenigingen  waar  armen  het  woord  nemen,  voeren               
een  hele  week  campagne  via  verschillende  kanalen.  De  verenigingen  organiseren           
coronaveilige  acties  of  activiteiten  om  de  problemen  en  drempels  aan  te  kaarten  die  mensen               
in  armoede  ondervinden  op  het  vlak  van  inkomen.  Centraal  staat  de  campagnesite             
www.17oktober.be  met  het  pleidooi  voor  meer  sociale  rechten,  een kalender  met  acties  en              
activiteiten,  campagnemateriaal,  het uitgebreide  verhaal  van  Chantal  en  de  verhalen  van            
andere  mensen  in  armoede.  De  campagne  wordt  ondersteund  door  een  tv-spot  op  één  en  op                
sociale  media.  In  de  spot  loopt  Chantal  een  hele  dag  van  hot  naar  her  om  allerlei                 
verplichtingen   na   te   komen.   Aan   het   einde   moet   ze   vaststellen   dat   ze   geen   uitkering   krijgt.  

Contact  
 
Gert  Van  Tittelboom,  stafmedewerker  communicatie  Netwerk  tegen  Armoede,         
gert.vantittelboom@netwerktegenarmoede.be,   gsm   0478   395   704  
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http://www.17oktober.be/
https://netwerktegenarmoede.be/nl/17-oktober-2020#kalender
https://netwerktegenarmoede.be/nl/17-oktober-2020#Chantal
http://www.17oktober.be/
http://www.17oktober.be/
https://youtu.be/r8dtgDLcbw0

