
 

 

 
 
 

Vrouwenagora (8 oktober 2010) 
 

Net zoals overal ter wereld komen vrouwen in België sneller in aanraking met armoede dan 

mannen. Dit is allesbehalve een alleenstaand feit. Allerhande maatschappelijke mechanismen 

maken dat vrouwen minder verdienen dan mannen, zelfs wanneer ze over dezelfde kwalificaties 

beschikken en evenveel uren kloppen. Jobs zonder perspectief worden voornamelijk ingenomen 

door het vrouwelijk geslacht. Komt een vrouw in deze situaties alleen te staan, dan is de kans 

groot dat ze kopje onder gaat. Kinderen die zorg behoeven, gezondheidsproblemen, huiselijk 

geweld,… maken het er niet makkelijker op. En het domino-effect stopt niet. Want door 

onvoldoende sociale bijdragen zijn hun pensioenuitkeringen – de Belgische pensioenen behoren 

tot de laagste van Europa – doorgaans ontoereikend. Bovenop het maatschappelijk isolement 

worden ze dan nog eens geconfronteerd met allerlei stereotyperingen. Heeft armoede een 

geslacht? 

 

Deze vraag stond centraal tijdens de bijeenkomst “Vrouwenagora”, een project van de vzw Flora in 

het kader van het Europees Jaar tegen Armoede. De vzw Flora coördineert een federaal netwerk 

van organisaties die werken aan een duurzame socioprofessionele integratie van groepen 

blootgesteld aan armoede en van minderheidsgroepen. De sprekers zetten uiteen waarom 

armoede een complex fenomeen is dat structurele veranderingen en aangepaste hulpmiddelen 

vereist. Door de aanwezigheid van zowel deskundigen als vrouwen die met armoede 

geconfronteerd zijn, werden verschillende benaderingen en vernieuwende projecten om armoede 

te bekampen uitgewisseld. Meer dan 400 vrouwen kwamen in hun strijd tegen armoede samen om 

een sterke boodschap uit te dragen. Deze ontmoeting bood hen een platform voor hun talenten en 

creëerde een ruimte voor uitwisseling en expressie rond hun politieke eisen. Ook Europees Jaar 

ambassadrice Roos Van Acker trok richting het Koloniënpaleis in Tervuren om er deel te nemen 

aan de verschillende interactieve ateliers, zoals de djembésessie. 
 

Niet minder dan 15 interactieve ateliers, een feestelijk concert en een “Skype-ontmoeting” met 

vrouwen uit Afrika vonden plaats. Hierdoor kregen de deelneemsters de gelegenheid om met een 

arsenaal aan hulpmiddelen (zoals een beter begrip van de informatietechnologie) vertrouwd te 

geraken die hen in staat moeten stellen om hun maatschappelijke positie te versterken.  

 

 

 

 


