
 

 

                                                

Het Europees Jaar in België: een doelgerichte, veelzijdige aanpak 
 
Van debat tot aan beleid, van advies tot aan concrete oplossingen: het Europees Jaar in 
België kenmerkt zich door een veelzijdige en doelgerichte aanpak om armoede en sociale 
uitsluiting in het land terug te dringen. Het uitgangspunt daarbij luidt als volgt: de strijd 
tegen armoede is een zaak van iedereen! Het programma bestaat onder andere uit 26 gese-
lecteerde projecten die elkaar complementeren en zo een ijzersterke combinatie vormen 
om blijvende verandering teweeg te brengen. De projecten worden medegefinancierd door 
de Europese Unie, de Federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen. Als nationaal 
uitvoeringsorgaan van het Europees jaar in België volgt het Steunpunt Armoedebestrijding1 
deze projecten op en krijgt hierbij ondersteuning van de POD Maatschappelijke Integratie voor het 
administratief beheer. Een kort overzicht van het veelzijdige aanbod.  
 
Wat allereerst opvalt is dat de geselecteerde projecten zich veelal richten op kwetsbare 
groepen in de samenleving, variërend van migranten en vrouwen tot aan daklozen en werk-
lozen en hen concrete handvatten biedt om hun situatie te verbeteren. Zo organiseren de 
gemeenten Vielsalm, Gouvy en Houffalize activiteiten om kansarme eenoudergezinnen uit 
hun isolement te halen en zo kinderarmoede te bestrijden. Kleinschaliger, maar niet minder 
relevant, is het initiatief van de huurdersgemeenschap “Wohnraum für alle” in St. Vith, die 
armen een aantal workshops aanbiedt, variërend van communiceren tot aan het gebruik van 
internet, om zo hun positie te versterken. Een andere kleinschalige maar doeltreffende aan-
pak betreft het initiatief in de Gentse wijk Gent-Dampoort waar nieuwe EU-burgers actief 
geïnformeerd worden over beschikbare diensten en hun basisrechten, om hen zo optimaal 
mee te laten draaien in de gemeenschap. 
 
Sommige van de projecten zijn bedoeld om aandacht te vragen voor armoede in België of 
om het debat hierover te stimuleren. Zo ontwikkelt de Liga voor Mensenrechten een do-
cumentaire waarin mensen die armoede ervaren hun visie geven over kansarmoede. De 
film wordt getoond op scholen en biedt een uitstekend uitgangspunt voor discussie. De 
non-profit organisatie ‘Agentschap Alter’ pakt het anders aan en publiceert gedurende het 
jaar 18 artikelen over mensen die zich inzetten voor armoedebestrijding. De organisatie, 
die zich specifiek richt op journalistiek en onderzoek om werkgelegenheid en het burger-
schap vooruit te helpen, wil hiermee aandacht vestigen op de concrete, praktische moge-
lijkheden die er zijn met betrekking tot armoedebestrijding. 
 
Maar informeren alleen is niet genoeg. Veel van de projecten zijn er op gericht om mensen 
die armoede ervaren als actoren te laten meespelen in publieke en politieke debatten, en 
hen zo de gelegenheid te geven om hun zorgen, visie en standpunten kenbaar te maken en 
echt aan beleid mee te werken. Zo laten o.a. de VZWs ATD, Carrefour, OR.C.A., RIEPP, 
Uit De Marge, De Keeting en De Lage Drempel mensen en/of kinderen in armoede aanbe-
velingen neerschrijven en voorleggen aan verschillende overheden om stapgewijs (?) de 
weerbaarheid van armen te vergroten en het beleid constructief aan te passen. Zo organi-
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seert de beweging ATD Vierde Wereld België dit jaar een initiatief die armen en andere 
jongeren bijeen brengt om te zoeken naar oplossingen om de armoede te bestrijden. Hun 
gezamenlijk voorstel zal op 17 oktober worden bekendgemaakt.  
 
Kortom, het Europees Jaar in België wordt gedragen door een veelvoud aan doelgerichte, 
veelzijdige projecten die samen een vuist maken tegen armoede en sociale uitsluiting. Al-
leen samen kan armoede bestreden worden! Wilt u meer informatie over het Europees Jaar 
in België? Surf dan eens naar www.armoedebestrijding.be  
 
 

 
 
 

http://www.armoedebestrijding.be/

