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Geachte aanwezigen,
Eenoudergezinnen staan er alleen voor, alleen dragen ze zorg voor de kinderen
Alleen dragen ze de verantwoordelijkheid voor het huishouden
Alleen moeten ze de gezinsuitgaven beredderen
Alleen moeten ze de dagdagelijkse problemen binnen een gezin het hoofd bieden.
In acht op de tien eenoudergezinnen gaat het om alleenstaande mama’s
En ze zijn met veel in Vlaanderen.

Afhankelijk van de definitie die men gebruikt zit hun aandeel tussen de 200 en 300.000 in
Vlaanderen.
Eén op de vijf gezinnen die er alleen voorstaan zit onder de armoedegrens.
Elke dag opnieuw de centen tellen, elke dag opnieuw rijden en omzien en elke dag opnieuw met pijn
in het hart dingen moeten ontzeggen aan je kinderen omdat het gewoon niet kan.
Een jaar geleden kreeg de Vrouwenraad subsidies van de Vlaamse overheid (toenmalig Minister van
Armoedebestrijding Ingrid Lieten) om rond deze problematiek aan de slag te gaan en
beleidsaanbevelingen te formuleren.
We besloten om het geld zo concreet mogelijk te gebruiken, dicht bij de mensen op het lokale niveau
om daadwerkelijk het verschil te maken voor de vele ploetermama’s in Vlaanderen.
We vroegen de lokale vrouwenverenigingen om rond het thema van alleenstaande mama’s aan de
slag te gaan en lokale initiatieven voor deze groep op poten te zetten.
Het zijn tot nu toe uiteindelijk 15 solidariteitsprojecten geworden opgestart in heel Vlaanderen en
Brussel onder de titel ‘Elk kind telt. Alleenstaande moeders, gender en armoede’.
Kleinschalige projecten rond samenwerking, rond solidariteit, rond participatie en empowerment.
We hebben er met z’n allen veel uit geleerd. We zijn samen sterker geworden en last but not least,
we laten dit thema nooit meer los, meer en meer vrouwenverenigingen gaan het structureel
verankeren in hun reguliere werking en gaan bij het beleid aandringen om structurele oplossingen
aan te dragen voor de penibele situatie van de éénoudergezinnen in Vlaanderen en Brussel. We
hebben met z’n allen een heel concreet eisenpakket opgesteld op het vlak van werk, op het vlak van
kinderopvang en kinderbijslag, op het vlak van gezondheid, huisvesting, justitie en participatie.
Op het vlak van werk hebben alleenstaande mama’s het erg moeilijk. Precies omwille van de
combinatie met de kinderzorg. 41% werkt deeltijds maar dit inkomen is niet groot genoeg om rond te
komen als er geen aanvullende uitkering is. Voor veel van deze mama’s is de inkomensgarantie die
wordt uitgekeerd bij onvrijwillig deeltijds werk levensnoodzakelijk. Het gaat om vrouwen
tewerkgesteld in sectoren als de dienstencheques, de schoonmaak en de distributie waar onvrijwillig
deeltijds werk schering en inslag is. Het is nu precies deze InkomensGarantieUitkering IGU die de
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nieuwe federale regering met de helft wil verminderen na 2 jaar. Samen met de degressiviteit in de
werkloosheidsuitkeringen die alweer de vrouwen het hevigst treft. Een schande die de Vrouwenraad
niet zal laten gebeuren. Heel veel alleenstaande mama’s met een migratie-achtergrond geraken niet
aan de slag omdat de eisen van de kennis van het Nederlands te hoog liggen in vergelijking met de
competenties die nodig zijn voor de functie. …..
Wel een goede zaak is de uitbreiding van het tijdskrediet met 1 jaar die de nieuwe regering plant
voor de zorg voor jonge kinderen. Jammer genoeg is de uitkering verbonden aan dit tijdskrediet te
laag nl. hoogstens 576 euro per maand, waardoor deze vorm van combinatie gezins/arbeid geen
haalbare kaart is voor alleenstaande mama’s. Op Vlaams vlak blijven we op de bres staan voor meer
betaalbare kinderopvang. Ook hier hebben we slecht nieuws De Vlaamse regering wil de minimumbijdrage voor kinderopvang drastisch verhogen. Nu al zijn alleenstaande ouders ondervertegenwoordigd in het gebruik van de kinderopvang. Kinderopvang is vaak te ver voor de weinig
mobiele alleenstaande moeders of niet flexibel genoeg. De nieuwe maatregel zal kinderopvang nu
ook nog te duur maken. Ook in dit dossier kunt u rekenen op de Vrouwenraad om op de barricades
te staan, trouwens met de Gezinsbond.
Nauw hiermee verbonden is de hervorming van de kinderbijslag die eraan komt. Het Centrum voor
Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen heeft aangetoond dat de huidige kinderbijslag voor
alleenstaande moeders onvoldoende is om de welvaartspositie te verbeteren. Daarom vragen we
een grotere inspanning voor eenoudergezinnen in de nieuwe kinderbijslagregeling. ….
Een ander heikel punt dat naar voor kwam inde projecten is het belang van gezondheidszorg voor
alleenstaande moeders. Volgens de officiële gezondheidsenquête hebben ze een slechtere lichamelijke gezondheid en meer last van depressies, eenzaamheidsgevoelens en slaapstoornissen. Al te vaak
wordt het bezoek aan de dokter uitgesteld omwille van financiële redenen. Zeker als we inzoomen
op de situatie van alleenstaande moeders met een migratie-achtergrond is de situatie schrijnend: ze
hebben dikwijls geen huisarts of een globaal medisch dossier en er rust een groot cultuurgebonden
taboe op geestelijke gezondheidszorg. Ze staan bovendien dubbel geïsoleerd binnen hun gemeenschap waar hun situatie vaak niet wordt geaccepteerd. We vragen daarom meer aandacht voor dit
onderwerp in inburgeringscursussen, in de opleiding van interculturele bemiddelaars en in
gezondheids- en welzijnscentra en zijn ervan overtuigd dat ’n veralgemeende derdebetalersregel de
toegang tot de gezondheid drastisch zou verbeteren.
Geachte aanwezigen, al deze eisen zullen nu gebundeld worden en aan de overheden worden
overgemaakt. De Vrouwenraad zal op deze nagel blijven kloppen want alleenstaande mama’s en
hun kinderen hebben recht op een gelukkig bestaan.
Tenslotte wil ik even stilstaan bij de grootste les die we in de afgelopen jaren hebben geleerd nl. dat
participatie aan socio-culturele activiteiten voor de geïsoleerde groep van alleenstaande mama’s
niet alleen een noodzakelijke voorwaarde vormt voor verdere integratie in de maatschappij maar
ook een hartverwarmende uiting is van solidariteit en samenhorigheid. We hebben doorheen onze
activiteiten alleenstaande mama’s en hun kinderen zien groeien en openbloeien. De gezamelijke
activiteiten in groep gaven hen een remedie tegen isolement en eenzaamheid, een handvat om de
dagelijkse stress aan te kunnen, een opstapje naar allerhande doorverwijzingen, een betere kennis
van de aanwezige voorzieningen en voordelen waarvan ze gebruik kunnen maken. Babbelen, lachen,
uithuilen, troosten, plezier maken, informeren, leren, … we deden het allemaal.
Daarom eisen we het recht op ontmoeting op als eerste fase van het participatieproces. We moeten
deze bijeenkomsten blijven faciliteren om vrouwen te versterken en hen een netwerk te bieden dat
zo noodzakelijk is in onze hectische wereld. Heel wat vrouwen vonden doorheen het project de
moed om er weer tegenaan te gaan, te beginnen aan een opleiding of hun moeizame zoektocht naar
werk niet op te geven. Kortom dames, onze projecten waren een balsem voor de ziel.
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Vanmiddag zullen we zicht krijgen op de veelheid en verscheidenheid van de projecten in heel
Vlaanderen in de documentaire ‘Single Mama Survival Kit’ van Rocio Forero en Hilde Wils en zullen
we dankzij Zonta, voor wiens samenwerking en ondersteuning we enorm dankbaar zijn,
meegenomen worden in een wervelend spektakel van 100 vrouwen 100uit, vrouwelijk talent en
solidariteit met hun theatervoorstelling in een regie van Wim Ipers.
Ik geef nu graag het woord aan Myriam Troubleyn als vertegenwoordigster van Zonta Brussel en
International.
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