Visie

Het Permanent Welzijnsoverleg wil armoede bestrijden.
Het is moeilijk om te omschrijven wat armoede eigenlijk is. Er zijn veel woorden die door elkaar
gebruikt worden zoals kansarmoede, generatie-armoede, sociale uitsluiting en nieuwe armoede. Toch
betekenen deze woorden niet allemaal hetzelfde.
Armoede kan niet gezien worden als een louter financieel probleem. Armoede is een probleem met
verschillende onderdelen. Armoede is niet alleen weinig of geen geld hebben maar het betekent ook
minder kansen hebben op een goede opleiding, op werk, op een degelijk huis, op een goede
gezondheid, enz. Dit wordt ook omschreven als sociale uitsluiting.
Daarnaast is er ook een verschil in de graad van de armoede. Sommige mensen zijn geboren in een
arm gezin, raken er nooit uit en geven het door aan hun eigen kinderen. Dit zijn de zogenaamde
generatie-armen. Andere mensen zijn door een tegenslag zoals ziekte of werkloosheid voor een korte
periode arm. Van zodra weer aan de slag gaan komen ze er bovenop.
Uit ‘Armoede en Sociale Uitsluiting. Jaarboek 1998’, onthouden we volgende definitie:
‘Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen. Het strekt zich uit over meerdere gebieden van het
individuele en collectieve bestaan, dermate dat de armen gescheiden worden van de algemeen
aanvaarde leefpatronen van de samenleving. Deze kloof kunnen ze niet op eigen kracht overbruggen.
Armoede is het gevolg van de manier waarop onze samenleving ingericht is. Niet alleen de armoede
op zich is een probleem, maar ook de samenleving die armoede produceert.
Om armoede te bestrijden moeten we dan ook nagaan waar en hoe armoede ontstaat. We moeten
onderzoeken waar en hoe mensen uitgesloten worden.
Met andere woorden: waar spelen de uitsluitingsmechanismen? Zitten ze ook niet in het gemeentelijk
beleid? Staat het ocmw echt open voor iedereen? Is de werking niet te stigmatiserend? Kunnen alle
kansarme gezinnen in een sociale woning terecht of vallen juist zij uit de boot? Helpt het onderwijs
kinderen om toch nog mee te kunnen of verwijst de school ze juist naar richtingen met minder
kansen? Dergelijke vragen moeten we op alle domeinen stellen, dus ook op het vlak van
tewerkstelling, rechtsbedeling of cultuur.
Het PWO is erkend bij het ‘Netwerk tegen armoede’ & Welzijnsschakel en werkt samen met het
OCMW – CAW – Samenlevingsopbouw Oost vlaanderen.

Wat willen we in de toekomst bereiken?
•
•
•
•

Mensen al dan niet in armoede verenigen. Hen samen naar buiten laten komen om de strijdt
tegen armoede aan te gaan.
Mensen zelfstandig laten werken en hun zelfbeeld in de positieve zin verruimen.
Mensen hun stem laten horen aan de hand van getuigenissen, Hun ervaringen delen aan
lotgenoten en beleidsmakers
Samenwerken met lokale organisaties en beleidsdiensten

Op die manier wil het PWO als gelijke partner opgenomen worden bij de lokale diensten.

Missie
PWO werkt volgens de 6 criteria, die vanuit de verenigingen (en de mensen in armoede) tot stand
gekomen zijn. De 6 criteria gelden ook als criterium om erkend te worden door de Vlaamse overheid.
1. Armen verenigen zich
2. Armen nemen het woord
3. Werken aan maatschappelijke emancipatie
4. Werken aan maatschappelijke structuren (10 grondrechten)
5. Dialoog en vorming
6. De vereniging blijft armen zoeken.
Kansarmen beschikken over een schat aan ervaringen. Ze hebben heel wat te zeggen, kunnen hun
ervaringen delen met het beleid om tot een betere samenwerking te komen. In veel gevallen kan
dit een uitkomst bieden voor problemen. Mensen in armoede moeten serieus genomen worden,
zij hebben een hele lijdensweg afgelegd, zij kunnen als geen ander de problematiek vertalen!
Samen rond de tafel zitten, het gevoel wegnemen dat alles boven hun hoofd beslist wordt.
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