
17oktober Werelddag van Verzet tegen Armoede

STOP ARMOEDE BIJ KINDEREN EN JONGEREN! 
Voer mee actie in Brussel op 16 oktober 2011 

www.17oktober.be
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Meer dan 1 op 6 van de kinderen en jongeren1 in België (of 16%) leeft in armoede! 

16% van de kinderen en jongeren maakt dagelijks mee dat er binnen het gezin onrecht-
vaardige keuzes gemaakt moeten worden: “koop ik de schoolboeken voor mijn kind of 
toch maar eerst de medicijnen voor mezelf?”
Dit is onaanvaardbaar, want België is een rijk land!
De welvaart en het welzijn van kinderen en jongeren, hun vermogen om de wereld aan te 
kunnen, is in grote mate afhankelijk van de gezinscontext waarin deze kinderen en jongeren 
opgroeien. Daarom dat onze aanbevelingen voor het bestrijden van armoede bij kinderen 
en jongeren vertrekken vanuit de positie van hun gezinnen in de maatschappij. We pleiten 
voor een maatschappij die instaat voor een rechtvaardige verdeling en democratische 
toegang tot de materiële, immateriële en natuurlijke rijkdommen. Het is de enige manier 
om ervoor te zorgen dat armoede niet in stand wordt gehouden. Het is de enige manier om 
de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.

LAAGSTE INKOMENS OMHOOG !
Door een gebrek aan inkomen worden gezinnen verplicht een groot deel van hun 
tijd en energie te besteden aan overleven, aan het zoeken naar oplossingen voor 
de moeilijke situatie waarin ze zich dagelijks bevinden. Deze situatie beperkt 
aanzienlijk hun toekomstperspectieven (‘zorgen voor morgen’). Ieder gezin moet 
daarom beschikken over een toereikend inkomen dat hen in staat stelt om waar-
dig te leven.

TOEGANG TOT KWALITEITSVOLLE DIENSTEN !
Kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen in armoede, worden uitgesloten 
van diensten die noodzakelijk zijn voor hun verdere ontwikkeling en welzijn. Een 
gezonde voeding, een kwalitatieve woning, toegang tot energie, gezondheidszorg, 
onderwijs, mobiliteit,…. Allen bouwstenen voor een waardig leven, maar voor 
velen geen vanzelfsprekendheid. Naast de financiële moeilijkheden die kinderen 
en jongeren ondervinden, krijgen ze ook te maken met discriminatie. Steeds 
vaker worden gezinnen in armoede onderworpen aan toenemende controle en 
groeiende administratieve lasten. Deze stigmatisering van kinderen, jongeren en 
gezinnen in armoede tast hun zelfvertrouwen aan en zorgt voor nog grotere 
drempels op weg naar noodzakelijke diensten. 

TOEGANG TOT DE ARBEIDSMARKT !
Werk is een belangrijk middel om uit armoede te geraken indien het werk voldoet 
aan bepaalde voorwaarden. Zo moet het aanbod realistisch zijn en op maat. Er 
moet voldoende ondersteuning geboden worden in een veilige omgeving. Het 
contract moet duurzaam zijn en het inkomen toereikend. Jongeren zijn vandaag 
extra kwetsbaar op de arbeidsmarkt: ze hebben bijna 3 keer meer kans dan andere 
werkzoekenden om werkloos te zijn2. In maart 2011, is 20,7%3 van de jongeren 
in België werkloos. Jongeren zijn dus een groot slachtoffer van de wetten die 
regeren over de huidige arbeidsmarkt. Hiertegen moeten we ons verzetten!

1  Van 0 tot 24 jaar
2   Ten opzichte van het totale werkloosheidscijfer  van de  actieve bevolking
3  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teilm020&plugin=1
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Partners die deze actie en de drie eisen ondersteunen:

ABVV - FGTB ACLVB - CGSLB ACV - CSC ACW MOC ASBL ARTICLE 27
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Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) 
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