
Het aantal voorwaarden waaraan beantwoord 
moet worden, groeit steeds maar aan zodat 
mensen in bestaansonzekerheid terecht komen. 
Er worden altijd maar meer voorwaarden gesteld 
om in aanmerking te komen voor een 
minimuminkomen. Uitkeringen worden na een 
bepaalde tijd verminderd om mensen sterker bepaalde tijd verminderd om mensen sterker 
aan te zetten werk te zoeken. Zij willen echter 
niet liever dan werk hebben en zich nuttig maken 
voor de maatschappij waarin zij leven, maar zij 
worden geconfronteerd met vele moeilijkheden 
en hindernissen (zoals discriminatie, 
onvoldoende toegang tot onderwijs, enz…) 
die hen verhinderen om dit te bereiken. die hen verhinderen om dit te bereiken. 
Onterechte sancties duwen mensen in een situatie 
zonder inkomen om van te leven. 

“ Mijn inkomen werd verminderd 
na 6 maanden tot het plafond van de 

sociale uitkering. Dat had voor gevolg dat ik 
nu geen geld genoeg heb om in de laatste 
week van de maand nog eten te kopen.”

Het gebrek aan toereikende systemen van 
minimuminkomen hebben hoge kosten voor 
gevolg voor de gehele samenleving, omdat de 
gezondheid en het onderwijs van miljoenen 
mensen bedreigd wordt. Hun mogelijkheden om 
bij te dragen tot de maatschappij worden op die 
manier ondermijnd, en ze verkeren daardoor in manier ondermijnd, en ze verkeren daardoor in 
de onmogelijkheid om hun rechten en 
verantwoordelijkheden op te nemen. 

NIEMAND MAG 
ACHTERGELATEN WORDEN !
Toereikend minimuminkomen is noodzakelijk om 
iedereen te laten participeren aan de samenleving. 

- Een toereikend inkomen, voldoende om waardig 
te leven, moet erkend worden als een basisrecht 
voor iedereen. 
- Toereikende systemen van minimuminkomen zijn 
een eerste stap in een rechtvaardiger verdeling van 
de welvaart en een stevige basis waarop een 
waardige samenleving kan gebouwd worden.waardige samenleving kan gebouwd worden.
- Een toereikend minimuminkomen voor een 
waardig leven is de enige zekere basis voor een 
duurzame sociale integratie. 
- De lidstaten moeten toereikende systemen van 
minimuminkomen erkennen als een essentieel 
element van sociale zekerheidssystemen. 
- Systemen voor een toereikend minimuminkomen - Systemen voor een toereikend minimuminkomen 
moeten gemakkelijk toegankelijk zijn. De specifieke 
hindernissen waarmee bepaalde groepen 
geconfronteerd worden om toegang te krijgen 
tot een minimuminkomen moeten weggewerkt 
worden. 
- Toereikende minimuminkomens moeten 
ingevoerd worden op een geïntegreerde manier, ingevoerd worden op een geïntegreerde manier, 
tegelijk met toegankelijke en kwaliteitsvolle diensten 
en met een persoonsgerichte ondersteuning om 
toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt.

ENGAGEER U NU ! 
ER WORDT EEN INITIATIEF GENOMEN 
OP EUROPEES NIVEAU !

In 2006 publiceerde de Europese Commissie een 
consultatie over “Actieve Integratie”. Er werd een 
nieuwe strategie voorgesteld, om “het inkomen 
van mensen te ondersteunen tot op een niveau van mensen te ondersteunen tot op een niveau 
dat voldoende was om een waardig leven te leiden, 
met een link naar de arbeidsmarkt via het 
aanbieden van jobs en beroepsopleiding, en door 
betere toegang tot sociale dienstverlening.”

- Minimuminkomens moeten voldoende hoog zijn 
om iedereen in de samenleving toe te laten een 
waardige levensstandaard te genieten en 
volwaardig te kunnen deelnemen aan de 
maatschappij. 
- Mensen die in armoede leven, moeten actief 
betrokken worden in het vormgeven van betrokken worden in het vormgeven van 
systemen van minimuminkomen. 

De volgende stap wordt gezet in 2008 : 
doe mee en wees er klaar voor ! 

Op 17 oktober 2007 werd een tweede 
consultatieronde gelanceerd in verband met 
concrete voorstellen om verdere stappen te 
zetten in deze strategie, inclusief een nieuwe 
aanbeveling van de EU, en een nieuw aanbeveling van de EU, en een nieuw 
instrument om de toepassing ervan te 
ondersteunen. Het zal enkel doorgaan als 
het wijd gedragen wordt in de EU, en meer 
bepaald wanneer lidstaten gunstig reageren 
op dit voorstel tegen het einde van de 
consultatieperiode (februari 2008).
Het is tijd om duidelijk te maken dat systemen Het is tijd om duidelijk te maken dat systemen 
van toereikend minimuminkomen een 
fundamentele voorwaarde zijn voor een 
Europese Unie die gebaseerd is op sociale 
gerechtigheid en gelijke kansen voor iedereen !

Zie de achterzijde van deze folder voor meer 
details hoe je je kan engageren in onze campagne 
en hoe je tot actie kan overgaan !en hoe je tot actie kan overgaan !

De citaten komen uit het verslag van de 5de Europese 
Ontmoeting van Mensen in Armoede, onder het 
Oostenrijks Voorzitterschap van de EU in 2006 en uit 
“Stemmen uit de Armoedegrens” (EAPN 2006).

Deze citaten illustreren de moeilijke 
omstandigheden waarin 78 miljoen 
mensen in de Europese Unie dagelijks 
moeten leven. Dit is onaanvaardbaar 
in één van de rijkste delen van de wereld. 
Als we een Europa met meer sociale 
gerechtigheid willen, dan moeten we gerechtigheid willen, dan moeten we 
opkomen voor een toereikend inkomen
dat iedereen toelaat in waardigheid te leven. 

Vele mensen bevinden zich op een bepaald 
moment in hun leven in een situatie waarin 
ze geen toegang krijgen tot een 
vervangingsinkomen. Want er zijn ernstige 
gaten in het welzijns-opvangnet. gaten in het welzijns-opvangnet. 
Deze werkelijkheid is onvoldoende gekend 
en besproken. 

Een aanbeveling van de Europese Unie over 
gezamenlijke criteria voor een 
minimuminkomen gebaseerd op sociale 
rechten was al aangenomen in 1992. 
Maar nu in 2007 blijken er nog altijd sterke 
zwaktes te bestaan! 

- Systemen voor een minimuminkomen - Systemen voor een minimuminkomen 
bestaan niet in alle lidstaten van de EU.
- In de bestaande systemen is de toegang 
voor allen tot het systeem niet gegarandeerd. 
Sommige groepen hebben geen recht op een 
minimuminkomen omwille van leeftijd, 
werksituatie of omdat ze migrant zijn. 
- De complexiteit van bepaalde systemen - De complexiteit van bepaalde systemen 
leidt er toe dat vele mensen hun recht niet 
opnemen.
- Het minimuminkomen is onvoldoende 
om mensen uit de armoede te tillen.

“Ik kan geen normale sociale omgang hebben 
met mensen. Mijn zelfvertrouwen is kapot 
omdat ik elke dag mij zorgen moet maken 

voor de volgende dag.”
“Ik heb mijn vrienden verloren omdat ik niet kan 

deelnemen aan hun activiteiten.”

“De manier waarop mensen je bekijken, 
is vernederend. Ze bezien je alsof je geen 
menselijke wezen bent.”
“Het probleem is niet dat we geregeld 
zonder geld zitten; het echte probleem is 
dat dit voor heel ons leven is en dat onze 
kinderen hetzelfde lot ondergaan.”kinderen hetzelfde lot ondergaan.”

AAN IEDEREEN DIE BEKOMMERD IS 
OM SOCIALE GERECHTIGHEID…


