De echte noodsituatie:
“Staten-Generaal van de strijd tegen armoede
en dakloosheid in Brussel”
“De Samusocial-crisis. Een niet te missen kans?” was de titel van de 22e Think Tank van
DoucheFLUX, die uitzonderlijk samen met AMA, BICO en ROTB op poten werd gezet. Op 28
juni 2017, bracht ze meer dan 50 mensen van 29 organisaties uit de sector van de strijd
tegen armoede en dakloosheid op de been.
De verscheidenheid aan actoren stond evenwel geen eensgezindheid in de weg:
1. De Samusocial-crisis had zich kunnen beperken tot een betreurenswaardige “affaire”
was het niet dat La Strada net nu met cijfers naar boven kwam die duidelijk aantonen
dat het Brussels beleid ter zake vreselijk gefaald heeft: sinds 2008 is het aantal
mensen zonder en met slechte huisvesting bijna verdubbeld. Oorzaken daarvan zijn,
onder andere: de ondoorzichtige praktijken en politieke arbitrage, een algemeen
tekort aan middelen voor de actoren op het veld, diezelfde actoren worden tegen
elkaar uitgespeeld, hun herhaaldelijk advies en aanbevelingen worden stelselmatig
genegeerd, hun gedwongen omkadering door de integratieve logica van de “Actieve
welvaartsstaat”, een instrumentalisering van het (trouwens betwistbare) concept
“noodhulp”, een onevenwicht tussen de financiële middelen die toegekend worden
aan enerzijds, noodhulp en anderzijds, projecten die zoeken naar duurzame
oplossingen, het rampzalige gebrek aan betaalbare huisvesting en de afwezigheid van
een degelijk preventiebeleid (paradoxaal eigenlijk, want minder kostelijk). De sector
kant zich tegen een beleid dat zich enkel bezighoudt met de gevolgen van
dakloosheid en eist een geïntegreerd en coherent beleid voor de strijd tegen
dakloosheid, een dat zich ook toelegt op de oorzaken ervan.
2. Hieruit volgt dat het absoluut noodzakelijk is dat er zo snel mogelijk werk gemaakt
wordt van een “Staten-Generaal van de strijd tegen armoede en dakloosheid in
Brussel” en dat hiervoor financiële middelen vrij gemaakt worden. Op basis van
objectieve gegevens die reeds samengebracht werden, aanbevelingen die reeds
voorgesteld werden en onderzoek dat reeds gevoerd werd, moet deze StatenGeneraal alle betrokken operatoren (binnen en buiten de eigenlijke “sector”)
samenbrengen, zonder daarbij uiteraard de hulpbehoevenden en de
burgermaatschappij te vergeten. Doel: een nieuwe weg uittekenen voor deze strijd,
onder de vorm van een programma gericht aan de besluitne(e)m(st)ers van de
volgende legislatuur.
3. De alarmbel moet geluid worden, en zonder talmen: op 4 september zullen de
actoren uit de sector, de hulpbehoevenden en de burgermaatschappij (die zich meer
en meer betrokken voelt) zich mobiliseren en aantonen dat er een brede consensus
bestaat over de noodzaak om anders te werk te gaan, de werking te herschikken, een
nieuwe dynamiek op gang te brengen om eens en voor altijd komaf te maken met
dakloosheid in Brussel.
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