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Jurgen: ‘Sociaal isolement is hard’

Samen

me

Thuis had hij het nooit
breed, vertelt Jurgen (25),
maar ‘eigenlijk kwam ik
niks tekort’. Tot het leven
hem drie jaar geleden in
korte tijd een paar opdof
fers van formaat verkocht.
Plots moest de jonge Gen
tenaar alleen gaan wonen.
Het OCMW leende hem de
waarborg. Op de private
huurmarkt vond hij een on
derkomen, niet in het laag
ste segment – ‘daar is te
veel concurrentie’ – wel in
het op een na laagste.
‘Waardoor twee derde van
mijn inschakelingsuitkering
(tijdelijk vervangingsinko
men voor werkzoekende
schoolverlaters, red.) op
gaat aan huur. De rest gaat
naar vaste kosten en eten.
Voor kleren blijft er am
per nog iets over – voor
hobby’s al helemaal niet.
Je kunt stellen dat ik el
ke cent niet twee, maar
vijf keer omdraai.’
Jurgen probeert de politiek
te volgen, hij vindt het be
langrijk om zondag een be
wuste keuze te maken. Hij
pluist de programma’s van
de partijen nog eens uit.
Een thema als mobiliteit
bekijkt hij met andere ogen
dan een middenklasser.
Deelfietsen zijn wellicht
een tof voorstel voor eco
bewuste hipsters, maar
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voor mensen in armoede
zijn ze simpelweg te duur.
‘Ook openbaar vervoer
moet betaalbaar zijn. Daar
naast is de bereikbaarheid
belangrijk voor je kansen
op een job en voor je
contacten met de buiten
wereld. Zonder geld raak
je snel geïsoleerd. Dat is
hard. Zeker voor jongeren.’
Als vrijwilliger bij Jong Gent
in Actie (JGiA) staat Jur
gen mee op de barricaden
om jongeren als hij een
stem te geven. JGiA is de
jongerenwerking van drie
Gentse armoedeverenigin
gen. Vorig jaar kaartte ze
met de actie ‘Geen Kind op
Straat’ de dakloosheid bij
jongeren aan. Politici pik
ten het op, maar resultaten
bleven uit. ‘Intussen blijft
de dakloosheid bij jongeren
een groot probleem.’
Vandaar dat zijn keuze
zondag, wat er ook ge
beurt, een keuze is tegen
armoede en sociale uitslui
ting. Moedige beslissingen
in de volgende legislatuur
moeten de armoedecijfers
doen dalen. Zijn eigen
droom? ‘Een opleiding er
varingsdeskundige volgen
en afronden met grootste
onderscheiding!’ Maar ook,
en vooral: ‘Een eigen huis
je, ooit. En een menswaar
dig inkomen.’ (mju)
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Jurgen (25) leeft in armoede en maakt zondag een keuze tegen sociale uitsluiting.

Mensen in armoede hebben nood aan informatie

Zondag telt ieders
stem, ongeacht
zijn portemonnee
Ook wie arm is, is
geïnteresseerd in
politiek. Ja, ook fijn
stof is een zorg. En
nee, openbaar vervoer
hoeft niet gratis te
zijn – wel goed.
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B R U S S E L I Mensen die het
moeilijk hebben, zijn niet bezig
met verkiezingen. Dat is de gang
bare gedachte bij hen die het wél
goed hebben. Zij hebben andere
zaken aan hun hoofd, zoals de
hoge water en energiefactuur, de
zoektocht naar werk, een toerei
kend inkomen, de schoolreke
ning. Er wordt altijd over hen ge
praat, en zelden mét hen – nu ook
weer in het debat over sociale wo
ningen. En toch. ‘Je zou verbaasd
zijn hoeveel kwetsbare mensen
zich actief willen informeren over
de politiek, hoe geprikkeld ze zijn
door de keuze die ze zondag heb
ben’, vertelt Marieke Poissonnier
van Samenlevingsopbouw.
‘Velen geven aan dat ze vroeger
op personen stemden, en vandaag

veeleer op inhoud – omdat ze hun
kinderen een ander, beter leven
willen geven. Deze verkiezingen
gaan ook over hún situatie.’
Onder de noemer ‘Ieders stem
telt’ organiseert Samenlevings
opbouw in samenwerking met
partners uit het middenveld in
heel Vlaanderen debatten om so
ciale thema’s uit de coulissen te
halen en een megafoon te geven
aan kansengroepen. Op mijn
stemtelt.be dagen ze iedereen uit
om in de schoenen van een per
soon in armoede te gaan staan.
Lokale politici geven aan hoe zij
armoede willen bestrijden, woon
kwaliteit willen verbeteren enzo
voort. Poissonnier: ‘We zijn best
geschrokken over de verharding
van het discours. Het individueel
schuldmodel komt sterk naar vo
ren, minder het inzicht in de
structurele oorzaken van armoe
de.’

Mobiliteit, een
extra drempel
Wat opvalt tijdens de debatten:
de zorgen en vragen van mensen
in kwetsbare posities zijn dikwijls
heel anders dan wat de witte mid
denklasse aanneemt. Zo is mobili
teit voor hen een scharnierpunt,
omdat het raakt aan zoveel le
vensdomeinen. ‘Als je je geen auto

kunt veroorloven, ben je afhanke
lijk van het openbaar vervoer. Als
dan de bus maar twee keer per dag
rijdt naar een industrieterrein,
dan is een job daar echt niet van
zelfsprekend. Ook diensten zoals
de werkwinkel of het OCMW, ze
ker buiten de steden, krijgen op
die manier een extra drempel. Mo
biliteit gaat over het prijskaartje,
maar evengoed over kansen.’
Natuurlijk is (sociale) huisves
ting een van hun grootste zorgen
– ‘urgenter dan zes jaar geleden’ –
maar daarnaast zijn ze ook erg be
zig met maatschappelijke dienst
verlening. ‘Onze doelgroep vindt
dat ze vaak van het kastje naar de

‘Natuurlijk is lucht
kwaliteit relevant.
Sociale wijken zijn
vaak slecht
gelegen. Daardoor
lopen gezondheids
kosten sneller op’
MARIEKE POISSONNIER

Woordvoerster Samenlevingsopbouw
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De karavaan
schandaal met Cambridge Analytica
tijdens de Amerikaanse presidents
verkiezingen, zoveel is duidelijk.

Huyse en Francken

Schijnheilig paterke
De anonieme fansites voor Bart
De Wever en tegen ‘schijnheilig
paterke’ Wouter Van Besien (DS,
10 oktober) zijn door Facebook van
de sociale netwerksite gehaald. ‘In
de aanloop naar de lokale verkie
zingen in België hebben we ver
schillende maatregelen genomen
om de integriteit op ons platform
te beschermen’, laat het bedrijf we
ten. ‘We nemen dit soort gedrag
zeer ernstig. Het opschorten van
nietauthentieke accounts is een
van de verschillende manieren om
de verkiezingen op ons platform te
beschermen.’ Facebook probeert
goede punten te scoren na het

muur gestuurd wordt. Dat moet
dus simpeler en beter.’
Ervaringsdeskundige Fatima
Ualgasi beaamt: ’Wat ik enorm
mis, is een goed informatiekanaal.
Je zou verwachten dat het OCMW
dat op zich neemt, maar toch niet.
Het CAW (Centrum voor Alge
meen Welzijnswerk, red.) werkt
daar veel meer aan. Daarom ver
wijs ikzelf mensen door naar hen.’
‘Op onze debatten doen politici
uiteenlopende voorstellen’, zegt
Poissonnier. ‘Hoopvol is dat ver
schillende partijen het eens lijken
dat mensen in een kwetsbare posi
tie proactief moeten worden be
naderd. Er is een reden waarom
zij kwetsbaar zijn en soms gewoon
niet de diensten bereiken of geen
weet hebben van hun rechten.’ De
oplossing? Hen opzoeken en in
formeren, zodat ze de juiste on
dersteuning kunnen krijgen.

Eerste slachtoffers
Zo ook over het thema lucht
kwaliteit. Ook arme mensen lig
gen wakker van luchtkwaliteit.
‘Natuurlijk is het voor onze doel
groep relevant’, besluit Poisson
nier. ‘Uit verschillende studies
blijkt dat kwetsbare mensen vaak
de eerste slachtoffers zijn van
luchtvervuiling. Sociale woonwij
ken zijn vaak slecht gelegen. Daar
door lopen de gezondheidskosten
sneller op dan elders, en opnieuw
zijn het de armere groepen die de
hoogste kosten hebben.’
Op het ‘Ieders stem telt’debat
in Vilvoorde waren opvallend veel
vragen over fijn stof. VUBstudent
Jakke Meysmans onderzocht er
bij kansengroepen de impact van
luchtkwaliteit. ‘Armere wijken lig
gen vaak vlak bij grote verkeers
aders. De mensen beseffen dat,
maar worden helaas structureel
uitgesloten. Info bereikt hen niet,
de communicatie is voor hen te
moeilijk. Kansarmen, migranten
of senioren hebben misschien wat
meer ruimte, begeleiding en tijd
nodig, maar we mogen de kans om
hen te betrekken niet laten schie
ten. Want ze kunnen het wel, ze
willen het wel, en het belangt ook
hén aan.’

DE SCHEURLIJST
NOËL SLANGEN

Opendeurdag
voor extremen

Luc Huyse, bekend socioloog en
inwoner van Lubbeek, adviseert in
een opmerkelijk filmpje voor Groen
te stemmen. SP.A komt er niet op.
‘Ik hoop dat andere socialistisch
gezinden hetzelfde doen’, zegt hij.
Tegelijk voert hij de druk op burge
meester Theo Francken (NVA)
hoog op. ‘Als Francken, met de sta
tus die hij nu heeft, in Lubbeek
geen volstrekte meerderheid haalt,
is dat een blamage voor hem.’

De belangrijkste
De volgende gemeenteraadsver
kiezingen zijn ‘de belangrijkste die
ik in mijn lange carrière heb mee
gemaakt’, schrijft afscheidnemend
burgemeester van Gent Daniël
Termont (SP.A) in een open brief
aan de Gentenaars. ‘Op 14 oktober
zal het over veel meer gaan dan

Er wordt zondag zon voorspeld voor
de extremistische partijen. Zowel
Vlaams Belang als de PVDA scoort goed
in de peilingen. Beide partijen konden
dan ook rekenen op uitgelezen campag
neleiders. De communisten gebruikten
de uitgeputte SP.A van Crombez als
trapladdertje. En de NVA blies met
haar migratieretoriek recht in de zeilen
van Vlaams Belang.
Sinds Groen en de SP.A in de dis
trictsraad van Borgerhout coalitie vorm
den met de PVDA, bestaat er geen alge
meen cordon meer. Enkel de afwijzing
van extreemrechts blijft overeind. Die
dubbele standaard is niet nieuw. Dezelf
de mensen die luid protesteerden tegen
de aanwezigheid van Vlaams Belang op
de Boekenbeurs, sneden het vast tapijt
voor de stand van de PVDA op Het An
dere Boek. Nationaal hielden alle partij
en echter afstand tegenover extreem
rechts en extreemlinks. Ze hadden daar
niet eens het cordon voor nodig.
Die tijd is voorbij. Een breed progres
sief veld verwerpt intussen de vergelij

over persoonlijke verdachtmakin
gen en stemmingmakerij’, schrijft
Termont.
‘Iedereen denkt daar natuurlijk
het zijne van, maar uw keuze aan
staande zondag gaat echt over veel
meer. U kunt kiezen tussen een so
ciaalduurzame en progressieve
stad, of een gesloten, conservatieve
samenleving waarin rechts het voor
het zeggen heeft.’ Termont roept op
om links te stemmen, dat spreekt.

Stap opzij
De Genkse strijd tussen Zuhal
Demir (NVA) en burgemeester
Wim Dries (CD&V) gaat hard. In
een debat op de Limburgse regio
nale zender TVL zegt Dries geen
schepen te willen worden onder
Demir. ‘Ik wil voluit gaan voor dat
burgemeesterschap. Ik ga geen
schepen onder burgemeester Demir
worden. Ik haak dan af en zet een
stap opzij.’

Met bijdragen van Wim Winckelmans
en Christof Vanschoubroek.

king tussen Vlaams Belang en de PVDA.
In verhouding met haar omvang heeft
de PVDA in de media een vipbehande
ling genoten. Maar die komt in duo,
waardoor ook Vlaams Belang zich van
zijn meest sympathieke kant mocht to
nen. We zagen een goedlachse Dewinter
in een Marokkaanse kappersstoel en een
charmante zoon Van Grieken, samen op
pad met papa.
Groen en de S.PA wijzen de PVDA
niet meer af als mogelijke coalitiepart
ner. Daardoor zal ook op rechts de druk
toenemen om Vlaams Belang ‘een kans
te geven’. Het valt niet langer uit te slui
ten dat er een moment komt dat demo
cratisch rechts, in navolging van andere
Europese landen, de voordeur openzet
voor extreemrechts. Dankzij democra
tisch links, dat als eerste de achterdeur
opengezet heeft voor extreemlinks.

Tot aan de verkiezingen van 14 oktober
overschouwt Noël Slangen het electorale
schaakbord. Met dwarse blik.

LES JE HONGER
Plantaardige dranken
met vruchtensappen, zonder lactose
en zonder toegevoegde suikers.
BESCHIKBA AR IN 3 SMAKEN
KOKOS, appel en rode vruchten
AMANDEL, mango en passievrucht
HAVER, aardbeien en banaan
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