
 

 

 

 

Strijd tegen armoede en sociale uitsluiting: Hadja Lahbib cares! 
 
 
Een angstig toekomstbeeld: in Europa leven meer dan 84 miljoen mensen beneden de 
armoedegrens. In totaal komt dit neer op 17% van de Europese bevolking. Met het uit-
roepen van 2010 tot het "Europees Jaar van de strijd tegen armoede en sociale uitslui-
ting", wil het Europees Parlement en de Raad bijdragen aan de inspanningen op dit ge-
bied. Want de omvang van armoede en sociale uitsluiting in Europa is onaanvaardbaar.  
 
In België leven bijna 1,6 miljoen mensen in armoede of lopen in de nabije toekomst het 
risico om hierin terecht te komen, waaronder veel kinderen. Niet minder dan 17% van 
de kinderen tussen 0 en 15 leeft onder de armoedegrens risico, tegen 15% van de al-
gemene bevolking, en 12% opgroeien in gezinnen zonder werk. 
 
Met deze cijfers in het achterhoofd heeft RTBF anchor Hadja Lahbib besloten om ambassa-
deur te worden van het Europees Jaar 2010 tegen de bestrijding van armoede en sociale uit-
sluiting. We spraken met haar over haar plannen als ambassadeur, haar motivatie, en de rol 
van journalistiek.  
 
Welke interesse heeft u in armoede en sociale uitsluiting? 
 
Deze onderwerpen interesseren me erg veel. De armoede en sociale status van een bevol-
kingsgroep is vaak het startpunt van veel malaise in een samenleving. Het is een barometer 
van democratie en rechtvaardigheid. 
 
Wat heeft u gemotiveerd om een ambassadeur te worden van deze campagne? 
 
Mijn ervaring als journalist en in het bijzonder als correspondent in oorlogslanden heeft geleid 
tot mijn interesse. Ook mijn persoonlijke reis, trouwens. En tenslotte is armoede zichtbaar in al 
onze grote steden. In dit verband is het Europese Jaar van de strijd tegen armoede en sociale 
uitsluiting belangrijk omdat het een goede manier is om bewustzijn te bevorderen van armoe-
de en alle initiatieven die hiertegen worden ondernomen. Alle initiatieven zijn belangrijk op dit 
gebied! 
 
Wat is de rol van de journalistiek hierin? 
 
De rol van de journalist is om de werkelijkheid zichtbaar te maken die soms in sommige lan-
den  niet zichtbaar is. Het is onze taak om de bevolking te informeren – niet alleen in dat land, 
maar ook breder, in de hele wereld! Een wereld waar rijkdom niet gelijk verdeeld is, is een 
wereld bedreigd door onzekerheid. Gewoonlijk leggen mensen onvoldoende de link tussen 
deze twee percepties van de realiteit. Wanneer iemand niets te verliezen heeft, is hij in staat 
tot alles. En dat is ook de menselijke aard!   
 
Denkt u dat Belgische burgers bewust zijn van de aanwezige armoede en sociale uitsluiting in 
het land? 
 
Nee, niet genoeg. Het is nog steeds een taboe; er is veel schaamte. De rijksten voelen zich 



 

 

 

 

 

niet betrokken en de minder rijken, die in de moeilijkheden zitten, vinden het lastig erover te 
praten. Bovendien trekken deze issues onvoldoende de aandacht van de politieke partijen.  
 
Tijdens de lancering van het Europees Jaar 2010 benadrukte de Staatssecretaris voor Maat-
schappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Philippe Courard, drie kwesties: het minimum-
loon en de sociale bescherming, huisvesting en dakloosheid, en armoede bij kinderen en hun 
families. Zijn er andere problemen die moeten worden aangepakt in België? 
 
Ik denk dat we niet genoeg praten over de springplank voor jongeren. Hoe kunnen we ze hel-
pen om een uitweg te vinden van hun ellende, van hun uitgestippelde pad…. We moeten hier 
echt aan werken.   
 
Welke van deze thema’s vindt u het belangrijkst?  
 
Ik ben bijzonder gevoelig voor de situatie van kinderen die aan armoede lijden en het leven 
beginnen met een handicap. Ze hebben aanzienlijk minder kans dan andere kinderen. 
 
Vanaf 1 juli 2010 is België voor zes maanden voorzitter van de Europese Unie. Armoede 
en de maatregelen hiertegen staan daarbij prominent op de agenda. Als gezant van de 
Europese campagne in België zet Hadja Lahbib zich in om de bewustwording van de 
oorzaken en gevolgen van armoede te bevorderen. Een voorbeeld om te volgen! 
 


