HOOG TIJD OM DE KANSEN TE KEREN
20 HERKANSINGEN VOOR DE OVERHEID OM VOORTAAN IEDEREEN MEE TE NEMEN
Iedereen heeft baat bij een maatschappij waar iedereen de mogelijkheid heeft om waardig te leven. Dit is niet alleen goed voor kwetsbare mensen,
maar voor de hele samenleving. Het beleid blijft echter blind voor allen die kwetsbaar zijn, en voor de sociale en welzijnsgevolgen voor mensen in of
nabij armoede. Dat blijkt opnieuw met de coronacrisis. Die toont scherp hoe ongelijk mensen zijn, en hoe onze samenleving armoede en ongelijkheid
in stand houdt.
Zoals elke crisis legt corona de mankementen extra bloot en vergroot de bestaande structurele ongelijkheids-mechanismen. Elke heropstart moet
deze ongelijkheidsmechanismen wegwerken. Want nieuwe crisissen zorgen voor een slagveld waar de zwaksten eerst zullen vallen. Enkel door
vandaag iedereen de mogelijkheden te geven om waardig te leven ook als het voor iedereen moeilijk gaat, kunnen we de komende uitdagingen aan.
Dat is niet alleen goed voor kwetsbare mensen, maar ook voor de hele samenleving.

WE VERWACHTEN VAN DE OVERHEID DAT ZIJ NIEMAND ACHTERLAAT!
DAAROM LANCEREN WE 20 KANSEN OM HET TIJ TE KEREN EN IEDEREEN MEE TE NEMEN

Elk gezin
een waardig
inkomen?
Dat KAN!

1.

Corona-steunmaatregelen voor werklozen verderzetten.

2.

Creëer een stevige sociale bescherming voor flexi-jobbers, interim- en dag-contracten, freelancers, …

3.

Maak werk van hogere sociale minima.

4.

Verhoog het minimumloon.

5.

Richt een steunfonds op om OCMW’s te helpen bij het geven van aanvullende steun.

6. Creëer sociale toeslagen binnen het Groeipakket met een sterkere impact op kinderarmoede.
7.
Elk gezin een
betaalbare en
goede woning?
Dat KAN!

Bouw 100.000 sociale woningen.

8.

Versterk het systeem van sociale verhuurkantoren.

9.

Geef een huurpremie aan alle huurders die op de wachtlijst voor een sociale woning staan.

10. Ontwikkel meer noodwoningen en gepaste opvang voor mensen zonder dak boven hun hoofd.
11. Ontwikkel een lagere elektriciteitsfactuur door een betere herverdeling van de lasten via de belastingen.
12. Investeer in een sterke solidaire verplichte ziekteverzekering met een brede bescherming voor allen.

Betaalbare en
kwaliteitsvolle zorg
voor iedereen?
Dat KAN!

13. Voer een bijkomende lage drempel in de maximumfactuur.
14. Verruim de derde-betalersregeling bij huisartsen, specialisten en tandartsen en ondersteun het opstarten van nieuwe
wijkgezondheidscentra.
15. Ondersteun een laagdrempelige en betaalbare eerstelijnspsychologische zorg.

Solidaire bijdragen die
iedereen meenemen?
Dat KAN!

Niemand achterlaten?
Dat KAN!

16. Voer een vermogens(winst)belasting in en sluit alle fiscale achterpoorten en schijnpoorten.
17. Onderwerp alle bestaande fiscale maatregelen aan een sociale correctie.
18. Voer een solidariteitsbijdrage in, waarbij ondernemingen en particulieren volgens inkomen en vermogen bijdragen.
19. Rol een interfederaal actieplan tegen racisme uit.
20. Ontwikkel een pandemieplan met de nodige middelen dat bijzondere aandacht heeft voor alle kwetsbare groepen.

Anne Van Lancker – Michel Debruyne
Voorzitter Decenniumdoelen – Coördinator Decenniumdoelen
⊲ In bijlage vindt u meer duiding bij deze 20 ‘herkansingen’ voor de overheid
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