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Brussel, 15 februari 2011 
 

 
 

Voorstellen van ATD Vierde wereld op het Europees 

Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting 
 
 
 

 
In de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting, stelde de Europese Unie zich tot 

voornaamste doel tegen 2020 het aantal armen met 20 000 000 te verminderen. Dit 

doel verontrust de minst bedeelde bevolkingsgroepen, want het veronderstelt dat in 
Europa miljoenen andere mensen in de steek worden gelaten. Deze al te simplistische 

doelstelling volstaat niet om de hele maatschappij te mobiliseren in een strijd tegen 

armoede die uitgaat van de ondeelbaarheid, de onderlinge samenhang en de 

afdwingbaarheid van de Rechten van de Mens, en van de inzet van iedereen. Het is 
van wezenlijk belang dat ook de armste mensen meedoen en meetellen in alle 
maatregelen genomen door het Europees Platform tegen Armoede en Sociale 

Uitsluiting.  
Nu het Platform haar doelstelling heeft bepaald, vraagt ATD Vierde Wereld dat 

concreet werk wordt gemaakt van een politiek die vertrekt van de volgende principes:  

 
• Veilig stellen dat de uitgevoerde politiek de armste personen bereikt 

 

De tekst van het Platform bepaalt dat: “8% van de Europeanen in extreme materiële 

armoede leven en dat ze niet over de middelen beschikken die als essentieel worden 
beschouwd om in Europa naar behoren te leven”. De uitdaging om de 

bevolkingsgroepen die in armoede leven in hun geheel te bereiken vereist een 

bijzondere aandacht voor de toestanden die het moeilijkst te verhelpen zijn. Wordt 
daar niet van uitgegaan, dan staat bij voorbaat vast dat de maatregelen hen nooit 

zullen bereiken.  
 
Wij vragen:  

� dat een reeks indicatoren wordt bepaald die het mogelijk maken het aantal 
personen te bepalen die zich onder de grens van 50% et 40% van het 

gemiddeld inkomen bevinden. Er moet verzekerd worden dat de uitgevoerde 
politiek iedereen ten goede komt, en niet enkel hen die net onder de 

armoedegrens leven;  

� dat de Europese Unie ervoor zorgt dat ze volledig inzicht krijgt in armoede en 
sociale uitsluiting en dat dat verslag ook elk jaar wordt gepubliceerd. Deze 

statistische benadering dient ook kwalitatief te worden aangepast, met de 
medewerking van hen die het betreft. 

 

• Een visie van de strijd tegen extreme armoede ontwikkelen vanuit de 
rechten van de Mens  

 

De rechten van de Mens moeten een werkelijkheid worden in het dagdagelijkse leven. 

De uitdaging bestaat erin dat iedereen, zonder enige discriminatie, toegang heeft tot 
de fundamentele rechten. Een aantal vormen van discriminatie worden geregeld 

vermeld, en terecht: om wille van racisme, ten opzichte van vrouwen, van 

gehandicapte personen, enz. Discriminatie omwille van extreme armoede komt 
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daarentegen weinig aan bod, hoewel ze alle andere vormen versterkt. (Art. 21 van 
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie)  

Wij vragen:  
� de Europese instellingen om een studie over Rechten van de Mens en extreme 

armoede, en over de discriminaties die ermee gepaard gaan. Dit zou moeten 

gebeuren door het Agentschap van de Fundamentele Rechten en met 
medewerking van de NGO’s waarin de meest uitgesloten burgers zich vrij 

kunnen uiten.  

 
• Generatie-armoede doorbreken  

 
Het Europees Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting onderstreept het belang 

van de strijd tegen armoede die van generatie tot generatie wordt overgedragen en 
herinnert aan het wezenlijk belang van politieke maatregelen die gelijke kansen en 

het gezin betreffen. Er wordt daar te weinig aandacht aan besteed  in de strijd tegen 

armoede. Omwille van hun levensomstandigheden worden kinderen van hun ouders 
gescheiden (gebrek aan huisvesting) of omdat hun ouders door hun extreme armoede 

(materieel, sociaal, cultureel) niet de nodige ondersteuning kregen om hun ouderlijke 

plichten na te komen.  

Wij vragen:  
� dat de Europese Unie de ondersteuning van gezinnen in extreme armoede zou 

versterken en ook sterker zou ageren in de richting van de jongste kinderen 

door het onthaal te verbeteren en het partnerschap met de ouders te 
ontwikkelen.  

 
• Denken en handelen als partners met de armste mensen  

 

Mensen die in extreme armoede leven beschikken over kennis en vaardigheden uit 
hun eigen leven. Toch worden ze niet betrokken bij het bepalen en bij het evalueren 

van de politieke maatregelen die het uitroeien van extreme armoede en van sociale 
uitsluiting beogen.  

 

Wij vragen:  
� dat nieuwe vormen van goed bestuur worden ontwikkeld, en van medewerking 

van iedereen op alle niveau ‘s: lokaal, regionaal, internationaal;  
� dat de vertegenwoordiging van extreem arme mensen in de instanties van de 

Europese instellingen wordt versterkt, in partnerschap met de verenigingen 

waarin ze effectief aan het woord komen;  
� dat werk wordt gemaakt van een gemeenschappelijke vorming over problemen 

van armoede en sociale uitsluiting, met Europese ambtenaren en met personen 

die aan den lijve ervaren hebben wat het betekent tegen de armoede te 
strijden.  

 

• De uitvoering van de horizontale sociale clausule van het nieuwe 

verdrag van Lissabon 
 

De Unie dient te waken over de samenhang van haar verschillende politieke 

maatregelen, rekening houdend met het geheel van haar doelstellingen. Die 
samenhang wordt geschaad als de  Europese Unie druk uitoefent op de lidstaten om 

besparingsmaatregelen te nemen, want een politiek van duurzame ontwikkeling - in al 

haar dimensies: economisch, sociaal, ecologisch - vereist menselijke en financiële 

middelen. 
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Deze clausule houdt in dat alle maatregelen van de Unie op hun sociale gevolgen 
moeten worden getoetst. 

 
Wij vragen:  

� dat de horizontale sociale clausule van het nieuwe verdrag van Lissabon wordt 

uitgevoerd, en dat de weerslag van de politieke maatregelen en van de acties 
van de Europese Unie omtrent armoede zou worden geëvalueerd;  

� dat deze evaluatie met de betrokken personen wordt gemaakt, en dat men 

daarbij de allerarmsten onder hen als ijkpunt neemt;  
� dat de strijd tegen armoede en om de fundamentele rechten voor iedereen 

toegankelijk te houden wordt gecoördineerd door een secretariaat dat in 
rechtstreekse verbinding zou staan met de voorzitter van de verantwoordelijke 

commissie.  
 

• Uitgaan van sociale vernieuwing en van experimentele projecten  

 
Het Platform beoogt de ontwikkeling van sociale vernieuwing. ATD Vierde Wereld leidt 

experimentele projecten met personen die in extreme armoede leven, en met mensen 

die in de sector dagdagelijks actief zijn. Die projecten hebben een aantal 

overeenkomsten:  
- Ze worden ter plaatse uitgevoerd met mensen die in uiterst precaire 

omstandigheden leven, in samenwerking met beroepsmensen en met 

instellingen die het aandurven zich vragen te stellen over hun eigen manieren 
van doen.  

- Ze worden wetenschappelijk geëvalueerd door universitaire partners en 
onderzoekers.  

- Ze worden gespreid over verschillende jaren, tijd die nodig is om de werkelijke 

betrokkenheid van de verschillende deelnemers te toetsen.  
- Hun duur is beperkt in de tijd, want ze stellen zich niet tot doel een apart 

wereldje in het leven te roepen met specifieke rechten voor de allerarmsten, 
maar lessen te trekken die elders andere projecten, door andere mensen 

opgezet, ten goede kunnen komen.  

In het raam van sociale vernieuwing wenst ATD Vierde Wereld de ervaring met 
anderen te delen die ze op basis van die projecten heeft opgedaan inzake opvoeding, 

partnerschap met de armste mensen, ondersteuning van het gezinsleven, toegang tot 
werk en tot beroepsvorming.  
 

* * * 
 

Om te beantwoorden aan de waarden van de Europese Unie: eerbied voor menselijke 

waardigheid, voor democratie, voor gelijkheid en voor het handelen in overeenkomst 
met de mensenrechten moet  het Europees Platform tegen Armoede en Sociale 

Uitsluiting niet werken als een louter administratief en statistisch programma. Het 

moet opnieuw hoop geven aan mensen in Europa die in onzekerheid en in extreme 

armoede leven, bijdragen tot de strijd tegen verdeeldheid en angst voor de anderen 
en een stroom van solidariteit scheppen die onontbeerlijk is voor het waarmaken van 

de rechten van de mens.  

 
 

 

 

 
Europa-team van ATD Vierde Wereld, contact: marie-cecile.renoux@atd-quartmonde.org 


