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STATUUT SAMENWONENDE
BELGIË VEROORDEELD DOOR DE VN ?
•
•
•
•

•

België wordt met de vinger gewezen en
aangemaand de zaken recht te zetten.
De aanmaning (of veroordeling?) dateert van
het jaar …. 2000!!!
België dient het statuut samenwonen op te
heffen omdat het de vrouwen discrimineert.
De Economische en Sociale Raad (of ecosoc)
van
de
VN
https://www.unric.org/html/nederlands/un/abc1c.htm had België vier jaar tijd gegeven
om hier orde op zaken te brengen en die beslissing openbaar te maken.
Vrij naar het verslag van de VN:

(…) 22. Het Comité maant de Belgische Staat aan de bepalingen aangaande samenwonen in de
werkloosheidsreglementering dringend aan te passen dusdanig dat er geen onrechtstreekse
discriminatie t.o.v. vrouwen meer kan.
32 en 33 : Besluit: Het Comité vraagt de Belgische Staat om in het volgende meerjarenverslag
naar de VN uitgebreid toelichting te geven over het nakomen van de voorstellen en
aanbevelingen die geformuleerd zijn in het verslag. Het Comité kijkt met grote belangstelling uit
naar het derde meerjarenverslag dat België voor 30 juni 2005 moet voorleggen (!!!!!!).
Het Comité vraagt de Belgische Staat deze eindobservaties bekend te maken.

Google : E/C.12/1/Add.54 1st december 2000

OPVOLGING VAN ONZE ACTIE VAN 3 OKTOBER AAN DE BOTANIEK

Bij een internationaal overleg over de rechten
van mensen zonder woonplaats hadden we een
kleine actie gehouden om de slechte werking
van het referentieadres aan te klagen. We wezen
nadrukkelijk naar de autonomie van OCMW’s die
vrij spel houden. We eisen het gebruik van de
inschrijving in het Register van Burgerlijke Stand.
Dit lijkt ons beter dan zich geheel te richten op
een domicilie – niet iedereen heeft er een!
Onze feedback:
 Onze strategie bleek echt doeltreffend –
verdelen van flyers, groot spandoek voor de
ingang van het gebouw, Philippe die op dat
ogenblik binnen in de zaal onze bevindingen en
standpunten uitgebreid en gedetailleerd
uiteenzette.
 Het referentieadres is NIET voorgesteld
als goede praktijk en wordt ook niet als dusdanig

overgenomen op Europees niveau. Dit wordt
duidelijk verklaard in de besluiten.
 De focus ging naar verborgen
dakloosheid, met inbegrip van de mensen die
tijdelijk bij familie of bij vrienden verblijven. Dat
deze vorm van verborgen dakloosheid ook
effectief dakloosheid is, is niet betwist geweest.
De definities van dakloosheid zijn van belang
maar daklozen moeten niet onderverdeeld
worden in categorieën (daklozen t.o.v. mensen
in slechte of ongeschikte woningen).
 De Europese Commissie en de POD -MI
hebben aangegeven dat er Europese fondsen
noodzakelijk zijn om de zoektocht naar goede
praktijken voor de rechten van de mensen
verder te zetten .

GENT 17 oktober:
allereerste editie van de
gratis straatkrant
‘Straatwijs’
De allereerste editie van de
gratis straatkrant ‘Straatwijs’
wordt vanaf donderdag 17
oktober (2019) over heel Gent
verspreid naar aanleiding van de
Dag tegen Armoede. Straatwijs
wordt
gemaakt
door
(voormalige) dak- en thuislozen
en zal vier keer per jaar
verschijnen. De krant mikt niet
alleen op de Gentse dak- en
thuislozen, maar ook op de
Gentenaar in het algemeen.
De krant is een initiatief van
twee daklozen, Jenzy en Frankie.
Het idee groeide toen Jenzy werd geïnterviewd voor een krantenartikel over de lockers voor
daklozen. Jenzy was uiteindelijk heel tevreden met het artikel. De boodschap was informerend, de
toon positief. En dat zette Jenzy en Frankie aan het denken. Straatwijs wordt geschreven door
Gentenaars die zelf een tijd dakloos geweest zijn en mensen die op dit moment nog steeds op straat
leven.
Meer zelfvertrouwen
De makers worden ondersteund door het team straathoekwerk van de stad Gent,
journalistencollectief Sonderland en vzw Enchanté. Straatwijs brengt de vele aspecten van het
straatleven in woord en beeld en geeft de mensen op straat een gezicht.
“We willen lotgenoten informeren en nuttige tips geven. We willen Gentenaars een inkijk geven
in de leefwereld van dakloze stadsgenoten, positieve verhalen brengen over hoe mensen overleven
in moeilijke situaties. Iedereen kan er zijn ei kwijt”, zegt Stefaan, voormalige thuisloze en
medewerker van Straatwijs.
Placemats, op papier en digitaal
Straatwijs wordt vanaf 17 oktober 2019, naar aanleiding van de Dag tegen Armoede, verspreid
via onder andere 900 placemats in de Gentse sociale restaurants. Daarnaast is de gratis krant in
papieren versie ook te vinden op verschillende verdeelpunten in de stad, onder andere bij de
handelaars van het Enchanté-netwerk. De krant krijgt binnenkort ook een online versie die
regelmatig een update krijgt. Straatwijs zal vier keer per jaar verschijnen.
“Ook de rauwe kant van de stad durven tonen: niet vanzelfsprekend, maar moedig. En ook nodig
om de problemen van deze kwetsbare doelgroep op de agenda te blijven zetten en het vaak
onzichtbare werk van vele sociaal werkers zichtbaar te maken. Want ook zij maken mee onze stad”,
zegt schepen van Outreachend Werk Elke Decruynaere (Groen).

11 December: Eg montpa leis :
voor de kerk van de Zavel (Sablon), Koningsstraat, Brussel.

- 9u30 : 25 jaar Algemeen Verslag over Armoede
- 13 u : 10de Tweejaarlijks Verslag 2019 : Duurzaamheid en armoede
9.30 u : 25 jaar Algemeen Verslag over de Armoede:
In de jaren ‘90 is de crisis al goed verankerd en de regering ziet zich genoodzaakt maatregelen
te treffen om de armoede te bestrijden. Dit kan uiteraard niet zonder voorafgaand wetenschappelijk
onderzoek.
Academici en verenigingen
werden gecontacteerd, maar
eerst en vooral ook mensen in
armoede.
Bij
een
wetenschappelijk
onderzoek
hoort de deelname van de
middenveld verenigingen waar de
zwakste
mensen
in
de
maatschappij het woord kunnen
nemen.

…… de regering verbond zich ertoe tweejaarlijks een Algemeen Verslag over Armoede te laten
maken door de verenigingen die in België de Vierde Wereld vertegenwoordigen en de VSG
(Vereniging Steden en Gemeentes). Mits de deelname van de mensen in armoede en sociale takeholders (betrokken partijen) moet dat verslag de structurele oorzaken van armoede en kansarmoede
helpen bestrijden.
De opdracht werd toevertrouwd aan de Koning Boudewijnstichting die samen met ATD Vierde
Wereld en de Vereniging van Steden en Gemeenten de krachten bijeenbracht. Tientallen
verenigingen van het middenveld raadpleegden honderden mensen in armoede, vroegen hen zich
te bezinnen over hun levensomstandigheden en hun bevindingen in Brussel uiteen te zetten, hun
ideeën met specialisten ter zake te bespreken: OCMW’s, ziekenfondsen, pensioenen, wonen,
gezondheid, vervoer, enz. Allemaal aspecten en problematieken die aanbod moeten komen.
Na tientallen bijeenkomsten en verbeteringen van de teksten werd een verslag van 400 bladzijden
uitgegeven (zoek onder “Algemeen Verslag over de Armoede” in Google) die de woorden van de
mensen in armoede citeerde. Een mijlpaal in de strijd tegen armoede: de stem van de armste
mensen in de bevolking werd eindelijk gehoord door de regeringsleiders.

Opvolging van het Algemeen Verslag over de Armoede.
De verenigingen vertrouwden het echter niet, vreesden beslissingen die hen uiteindelijk konden
benadelen. Een aantal verenigingen richtten toen een werkgroep op specifiek gericht op de
“Opvolging van het Algemeen Verslag” en hiernaar genoemd. Heel snel speelde de Regering daarop
in. De regeringsleiders waren tot die vaststelling gekomen: het is heel riskant de mensen in armoede
het woord te geven! Zeker als ze zich organiseerden, wat ze uiteraard deden.
De regering gaf alle verenigingen die mensen in armoede ondersteunen de opdracht ze het woord
te geven wilden zij financiële steun blijven ontvangen. De Netwerken van alle drie regio’s zagen zich
toen genoodzaakt hun interne werking te herstructureren.
Dit verklaart waarom we tegenwoordig voor twee kanalen staan, een dubbele structuur eigenlijk:
– Het Steunpunt voor Armoedebestrijding – ontstaan uit het Algemeen verslag over Armoede.
Het behoudt een vrij grote onafhankelijkheid ten opzichte van de Regering en wordt nauwkeurig
opgevogld door de mensen van de “Opvolging van het Algemeen Verslag”.
– Het BAPN (Belgisch Netwerk voor Armoedebestrijding) – een vereniging volledig in dienst van
de Regering die de drie regionale netwerken overkoepelt en die als officiële gesprekspartner van de
Regering optreedt.
Het Gemeenschappelijk Daklozenfront werkt uiteraard voor 100 procent met het Steunpunt. Het
is wel zo dat we ook nog met BAPN (en met de regionale dochterverenigingen) wat de rechten van
mensen zonder officiële domiciliëring betreft.

