
België neemt voortouw in strijd tegen armoede en pleit voor 
significante versterking van de sociale dimensie in Europa  
 
Persconferentie - Lancering van het Europees Jaar van de strijd tegen armoede en 

sociale uitsluiting - Huis van de kennis (Molenbeek) -- 
 
 “De strijd tegen armoede is een zaak van iedereen.” Onder dit motto lanceerden de federale, 
gemeenschap- en gewestministers bevoegd voor armoedebestrijding om 9 Februari 2010 het 
Europees Jaar 2010 van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Voor dit Europees 
Jaar schuift het Belgisch Begeleidingscomité 2010 zijn ambitie naar voren om de sociale 
dimensie van het Europese project te versterken. Concreet moet zich dat vertalen in een 
hernieuwde strategie voor een solidaire economie. 
 
Volgens staatssecretaris Philippe Courard “draagt België een bijzondere 
verantwoordelijkheid om het thema armoede op de agenda te plaatsen”. In de tweede 
helft van 2010 is België Voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Het armoedebeleid is 
een prioriteit van het Belgisch Voorzitterschap dat speciale aandacht wil vragen voor drie 
onderwerpen: 
 

• minimuminkomen en sociale bescherming;  
• dakloosheid en huisvesting;  
• armoede van kinderen en hun gezin.  

 
België ambieert het Voorzitterschap af te sluiten met een eindverklaring van de staats- en 
regeringsleiders om van de strijd tegen armoede en de bevordering van de toegang van ie-
dereen tot de grondrechten een concreet en wezenlijk engagement te maken. Dit engagement 
moet dan ook duidelijke, gekwantificeerde doelstellingen omvatten alsook een timing om 
deze doelstellingen te bereiken. 
 
In deze context zal ook veel aandacht uitgaan naar overleg en dialoog met de diverse actoren 
betrokken in de strijd tegen armoede. Meer bepaald wordt het overleg met de sociale partners 
en de mensen die in armoede leven als een prioriteit beschouwd. Zo benadrukken we alvast 
twee belangrijke momenten van het sociale en maatschappelijke dialoog: de ontmoeting van 
mensen die in armoede leven in juni en een Rondetafel over armoede in oktober 2010.  
 
Daarnaast voorziet het Nationaal Programma ook in talrijke activiteiten in België; activiteiten 
die gedragen worden zowel door de overheden op federaal, gemeenschap, gewest- en lokaal 
niveau als door organisaties die op het terrein actief zijn in de strijd tegen armoede. Zo werd 
in België het grootste deel van het gezamenlijke budget voor dit Europees Jaar van de 
bestrijding van armoede besteed aan de cofinanciering van creatieve initiatieven die de strijd 
tegen armoede en sociale uitsluiting op het terrein aangaan.  
 
Maar liefst 253 projecten werden na oproep ingediend en 26 werden uiteindelijk geselecteerd. 
Deze concrete projecten zullen van nabij gevolgd worden en mogelijk aanleiding geven tot 
best practices op vlak van armoedebestrijding. 
 


