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                  Uitreiking manifest aan Minister Donner: Nederland Armoedevrij! 

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nam op 23 september jl. het manifest 
Nederland Armoedevrij! in ontvangst. Dit manifest is ondertekend door meer dan zestig landelijke en 
provinciale organisaties die in de strijd tegen armoede hun krachten hebben gebundeld in de Sociale 
Alliantie. 
Juist nu het economisch slechter gaat en iedereen over bezuinigingen praat, spoort de Sociale Alliantie 
de Nederlandse samenleving aan zich een doel te stellen dat past bij een welvarend land: zorg dat 
binnen 10 jaar geen armoede meer voorkomt in Nederland.  
 

 
Het manifest Nederland Armoedevrij! onderstreept de breed gevoelde noodzaak dat de samenleving 
op zoek moet naar een nieuwe aanpak om de bestaanszekerheid van iedereen te garanderen. Bij de 
presentatie van het manifest werd deze nieuwe aanpak uitgewerkt in drie vernieuwingsroutes die 
werden besproken met vertegenwoordigers van lokale armoede-organisaties. Daarnaast wilde de 
Sociale Alliantie laten zien dat er in het kader van het Europese Jaar voor de bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting, in veel gemeenten extra activiteiten worden ondernomen om de gemeente 
armoedevrij te maken.  
 
Als reactie op het manifest zei minister Donner dat het hebben van werk de belangrijkste factor is om 
armoede uit te sluiten. De basis voor betrokkenheid is in zijn ogen individuele ontwikkeling en 
zelfverwezenlijking, en mensen zouden gestimuleerd moeten worden in wat ze kunnen. Het is daarom 
ook niet de bedoeling dat mensen een slachtofferrol aannemen, maar dat ze geholpen worden. Hulp en 
steun is de keerzijde van verantwoordelijkheid, aldus de minister. Daarbij moeten mensen die het 
moeilijk hebben aangesproken worden op de mogelijkheden en niet op de beperkingen en 
belemmeringen. De overheid is er niet om de armen nieuwe rechten te geven, maar om hen rechten te 
bieden.  
 
Het symposium van de Sociale Alliantie werd afgesloten door Henk van Hout, voorzitter van de Sociale 
Alliantie. De deelnemers gingen naar huis met een viertal posters van het Europees Jaar, onder het 
motto “Help mee, Hang hem op” kunnen al deze hulporganisaties op 17 oktober, de dag van de 
armoede en sociale uitsluiting, laten zien dat armoede in Nederland nog meer onder de aandacht mag 
komen.  
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