
Opvoeding en cultuur niet vergeten in de strijd tegen armoede en sociale 
uitsluiting  

In het kader van het Europees Jaar 2010 heeft het Steunpunt tot bestrijding van armoede, 
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting aan 13 Belgische prominenten gevraagd zich te 
uiten over armoede. Één van hen, Jean Paul Van Bendegem, filosoof: «Aan de ingang van 
een theater staat een bedelaar. De ene weten niet wat kiezen uit het rijke culturele aanbod, 
de ander hoopt genoeg bij elkaar te rapen om te overleven. Het is erg dat zo’n situatie 
bestaat, het is wraakroepend dat men het normaal vindt en het is shockerend vast te stellen 
dat de kloof tussen arm en rijk alleen maar groeit.».  

Cultuur is het bestaansgebied waar mensen hun waarden, gedachtes, zienswijzen en ideeën 
uitdrukken en met elkaar communiceren. Enkel de cultuur laat toe deel te nemen aan de 
opbouw van een samenleving. Cultuur is dus een fundamenteel recht. Want deelnemen aan 
het sociaal en cultureel leven, dat is het zich positioneren binnen de gemeenschap. Behalve 
om de toegang tot cultuur gaat het dus bovenal om burgers die in armoede leven in staat te 
stellen zelf culturele agenten en dragers te zijn van een cultureel patrimonium dat een 
sociale band creëert. 

De opvoeding: een volwaardige belanghebbende worden  

In onze kennismaatschappij bepaalt het onderwijsniveau meer en meer de positie van een 
individu op de sociale ladder. Minder geschoolde mensen lopen een hoger armoederisico 
(22,3%) dan zij die een erg degelijk onderwijs hebben genoten (6,5%). Met andere woorden, 
personen zonder diploma of enkel met een diploma lager onderwijs lopen dubbel zoveel 
risico op armoede dan personen met een diploma secundair onderwijs. Bovendien leven 
beperkt geschoolde mensen minder lang en behouden ze minder lang hun goede 
gezondheid. Een ander onrustbarend cijfer: men schat dat 10 tot 25% van de volwassenen in 
België noch lezen noch schrijven kan.  

Rekening houdend met de verscheidenheid aan factoren die de individuele levenslopen van 
mensen in moeilijkheden doorkruist, valt de rol van de afwezigheid van een familiale 
leesgewoonte gedurende de kindertijd niet te miskennen. Evenzo zijn de verworven 
diploma’s gelieerd aan de sociale afkomst en hangt het scholingsniveau af van die van de 
ouders, evenals van hun beroep. Dit gegeven neigt zich te herhalen van generatie op 
generatie. Volgens een studie uit 2000 verlaat 26% van de kinderen van ouders die 
maximaal het lager secundair onderwijs hebben afgerond de school voortijdig. Bovendien is 
het risico op scholingsachterstand groter bij kinderen van weinig geschoolde ouders en bij 
kinderen van arbeiders. Andere verklarende variabele: meegemaakte voorvallen in de 
kindertijd. Zo vergroot de waarschijnlijkheid met moeilijkheden geconfronteerd te worden bij 
het leren schrijven gevoelig gedurende een kindertijd waarin één van de ouders langdurig 
werkloos is.  

Het Europees Jaar 2010 is de gelegenheid om de voorstellen van verenigingen en actoren 
die actief zijn op het terrein af te stemmen op de mensen die in armoede leven. Hieruit blijkt 
dat men tegelijkertijd rekening moet houden met armoedesituaties op school 
(http://www.luttepauvrete.be/publications/rapport4/rap4_Enseignement2_FR.pdf), maar ook 
het opleidingenaanbod moet verbeteren om beter op de arbeidsmarkt in te spelen 
(http://www.luttepauvrete.be/publications/rapport4/rap4_Formation1_FR.pdf). 

http://www.luttepauvrete.be/publications/rapport4/rap4_Enseignement2_FR.pdf
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Laaggeschoolde mensen ondervinden namelijk meer moeilijkheden om zich op de 
arbeidsmarkt te positioneren. In hun geval is het risico op sociale uitsluiting bijgevolg groter.  

Om meer te weten te komen over in het kader van het Europees jaar gecofinancierde 
projecten, bezoek http://www.armoedebestrijding.be/2010_Europees_Jaar_Lijstgefinancierde 
projecten03.htm. Die van CPAS uit Charleroi « Naar een verbeterde schooloriëntering voor 
kinderen die in precaire omstandigheden leven » beoogt een twintigtal in kansarme gezinnen 
geboren kinderen te begeleiden bij de overgang primair-secundair onderwijs, en dit door 
jongeren die zelf in moeilijke wijken zijn opgegroeid. Die van CPAS uit Peruwelz is getiteld: 
een « programma voor gezinsopvoeding en bevordering van de taal in kansarme milieus 
vanaf de kleuterschool ». 

De cultuur: zich openstellen voor anderen  

De verhouding cultuur-armoede komt in de praktijk neer op de kwestie van toegang tot 
cultuur; van de gelijkheid van toegang en van de manier waarop de culturele boodschap over 
te brengen. Het komt ook neer op het opwerpen van de vraag welke betekenis cultuur heeft 
en wat haar plaats is in de samenleving. 

Het verruimen van onze blik op het delen van cultuur gaat nog niet zo ver om ook de 
armsten in overweging te nemen. Welnu, zonder cultuur geen begrijpen dat een pad vormt 
tussen zichzelf en de anderen. Men moet aan de armsten de mogelijkheid bieden om hun 
ideeën te delen en te uiten teneinde hen eigen overtuigingen te laten creëren en 
onderbouwen. Het recht op cultuur is realiseerbaar net als het recht op elementaire 
behoeften zoals onderdak, gezondheid en inkomen ; het is realiseerbaar net als het recht op 
onderwijs, op een professionele opleiding en op werk.  

Het recht op cultuur moet een hele bevolking (kansarm of niet) toelaten zich 
cultuursubject/cultuurdrager te voelen. Het gaat erom het de gehele samenleving mogelijk te 
maken te laten erkennen dat ook haar armste lid recht op cultuur heeft, dat hij in staat is om 
cultuursubject te zijn, en dat zijn bijdrage essentieel is voor allen. 

In het kader van het Europees Jaar 2010 stelt de vzw Revers het project « Culturele 
evenementen in het zicht van een sociale integratie ». Dit gecofinancierde project tracht, 
middels verschillende culturele activiteiten (creatieve ateliers, organisatie van evenementen, 
uitstappen, ontmoetingen,…), om de rijkdom van eenieder te laten uitkomen en om te 
werken aan de sociale en culturele integratie van personen die tegenspoed hebben geleden 
en een psychiatrische behandeling (hebben) ondergaan 
(http://www.luttepauvrete.be/2010_Année_Européenne_Listeprojetsfinances03.htm). 

Op het vlak van toegang tot kennis en cultuur, is het belangrijk in herinnering te brengen dat 
er in België een numerieke kloof blijft bestaan die de sociale ongelijkheden weerspiegelt. Zo 
had in 2007 24% van de Belgen tussen 16 en 74 jaar nog nooit een computer gebruikt en 
29% had nog nooit op het internet gesurft. Er valt een verschil te noteren inzake het 
internetgebruik en het computerbezit naargelang het opleidingsniveau, het beroepsstatuut, 
de leeftijd, het geslacht en de regio. Een positief element valt nog te vermelden: de 
numerieke kloof lijkt te verkleinen.  



Conclusie 

Cultuur is geen luxe, het is een fundamenteel recht, een bron van emancipatie en sociale 
erkenning. Alle relevante politiek op het vlak van de strijd tegen armoede zou dus 
cultuurparticipatie moeten bevorderen en de culturele dimensie moeten integreren als een 
intrinsiek element. Vandaag nog valt op te merken dat als arm gekwalificeerde vrouwen en 
mannen beschouwd en behandeld worden als mensen die nood hebben aan een plek om te 
slapen of aan voedsel om te overleven. Deze hiërarchie aan rechten, waarbij cultuur een 
rang lager op de pikorde komt te staan dan economie, is niet alleen weinig relevant, maar 
ook contraproductief. 

 

 


