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Kader van het werk

Unia op 2 
luiken:

- Korte termijn

- Middellange
termijn

MEL

Maatschappelijk
middenveld

Pers

Overheden

o Meer dan 30 medewerkers;
o Een samenwerking met Myria en het 

Steunpunt

Een WERK over
Eén hoofdthema:
De mensenrechten bechermen en 
promoten

Twee niveau’s:
o De impact van de epidemie zelf;
o De impact van de maatregelen, hun 

communicatie en hun toepassing op 
de bevolking.

Observatieperiode:
o 200 dagen tussen 1 februari en 19 

augustus 2020;
o 1846 MEL;



20/03 Unia, Myria en het Steunpunt tot bestrijding van armoede roepen samen op om rekening te houden met de mensenrechten van hen die meest kwetsbaar zijn door de 
negatieve gevolgen op grondrechten van  het COVID-19-beleid  

20/03 Unia en Centre de Médiation des Gens du Voyage et des Roms en Wallonie sensibiliseren Waalse burgemeesters over de situatie van Roma en woonwagenbewoners  

24/03 Unia vraagt NMBS om toch assistentie voor personen met een handicap te organiseren voor essentiële verplaatsingen 

01/04 Unia vraagt aan Comeos, de vertegenwoordiger van de Belgische kandel en diensten om rekening te houden met de rechten van mensen met een handicap en 
mensen in kwetsbare situaties.  

07/04 Unia stuurde een brief naar de huurders- en verhuurderssyndicaten.  
Unia is verontwaardigd dat verpleegkundigen, artsen en zorgpersoneel te maken krijgen met discriminatie. 
Unia geeft ook uitleg aan zorgpersoneel:  over hoe de wet precies in elkaar zit en hoe je in de praktijk kunt reageren in dergelijke situaties 

08/04 Internationale Romadag: Unia waakt over de specifieke impact van de coronacrisis op de Roma-gemeenschap en de woonwagenbewoners 

09/04 Bijdrage Unia op de blog van Equinet: Solidarity must prevail – stigmatisation and discrimination of health workers has no place in our society 

10/04 Unia trekt aan de alarmbel: de mate waarin een patiënt zorg krijgt, mag niet louter afhangen van leeftijd of handicap. 

24/04 Unia en het Steunpunt tot bestrijding van armoede vragen in een brief aan universiteiten en hogescholen om extra aandacht te hebben voor kwetsbare groepen 

28/04 Input van Unia in de federale taskforce over de impact van de coronamaatregelen op geïnterneerden 

30/04 Unia en het Steunpunt tot bestrijding van armoede vragen in een brief oplossingen aan  de Vlaamse minister van Onderwijs voor de moeilijkheden van “preteaching” 
voor de kinderen in specifieke situaties () 

11/05 Advies van Unia in de Vlaamse taskforce: recht op groeipakket en zorgtoelage tijdens covidperiode en herstart de eerstelijnszorg voor zorgbehoevende en kwetsbare 
personen  

18/05 Input van Unia in de federale taskforce: over de impact van de coronamaatregelen op woonwagenbewoners, de werkomstandigheden in de maatwerbedrijven, de 
toegankelijkheid tot supermarkten en tijdelijke werkloosheid voor 65 plussers 

18/05 Advies van Unia in de Vlaamse taskforce: assistentie aan kwetsbare personen door chauffeurs van De Lijn en drie acties voor mantelzorg(ers) 

20/05 Oproep Unia inzake de versoepeling coronamaatregelen: volgens Unia zijn er genoeg alternatieven om niet op basis van leeftijd een onderscheid te maken, maar 
bijvoorbeeld wel op basis van de reële gezondheidstoestand 

03/06 Aanbevelingen voor steden en gemeenten tijdens de covidperiode, met focus op personen met een handicap 

04/06 Advies van Unia & NOOZO in de Vlaamse taskforce: ondersteuning voor personen met een handicap met erkende nood -  

08/06 Advies van Unia & NOOZO in de Vlaamse taskforce: mobiliseer pedagogische en sociale kwaliteiten van jobstudenten voor jongeren en volwassenen met een 
handicap - 

09/06 Advies Unia en Steunpunt tot bestrijding van armoede over de voorwaarden voor uitstel betaling hypothecaire lening aan minister van Financiën en Febelfin, de 
voorzitters van de parlementaire fracties en de federale taskforce 

12/06 Bijdrage Unia op de blog van Equinet: The ban on full-face veils and the covid-19 pandemic 

15/06 Unia en het Steunpunt tot bestrijding van armoede : Klassenraden moeten extra aandacht besteden aan de verschillende sociale realiteiten van leerlingen tijdens deze 
coronaperiode  

18/06 Advies van Unia  & NOOZO in de Vlaamse taskforce: tussentijdse revalidatie in afwachting van heropstart 

26/06 Publicatie Q & A over de voorwaarden voor de terugkeer naar het werk of hervatten vrijwilligerswerk 

08/07 Persbericht over enquête Unia : Coronacrisis heeft dramatische impact gehad op personen met een handicap 
Bevraging van Unia die werd beantwoord door 865 mensen, onder wie 502 personen met een handicap en 363 familieleden.   

20/07 Deelname aan de rondetafel georganiseerd door de eerste minister en ministers van de kern: “relance na corona”: focus op de impact van coronamaatregelen en 
economische crisis op meest kwetsbare groep en in onze samenleving (personen met handicap, in armoede, met migratieachtergrond, in stedelijke context,…) 

29/07 Advies van Unia aan de minister van Justitie over uitzondering op de verplichting om een masker te dragen voor bepaalde personen met een handicap 

11/08 Opinie Unia: Afwijken van fundamentele rechten stemt ongerust 

21/08 "La multiplication et la potentielle pérennisation des mesures nous inquiètent" – Le Vif 

 



1. Analyse van onze meldingen

1846 MEL = 29,4 % van de meldingen in 
de verslagperiode

➢ Verhoging van 32 % van het aantal
meldingen ten opzichte van 2019

➢ « massameldingen »

Het kwetsbaarheid, de rol van de Staat en 
proportionaliteit van de maatregelen



“Wat een angsthazen 
hier! Al die maatregelen 
zijn er ver over. Zou niet 
slecht zijn dit virus door
de rusthuizen te sturen. 
Kan voor velen win zijn.”

“Door COVID-19 ben ik nu thuis bij mijn 
ouders, mijn broer en zijn vriendin. Het is 
er te druk om rustig te studeren. 
Bovendien liggen al mijn spullen nog op 
mijn kot in Brussel, mijn 
wetenschappelijke rekenmachine die ik 
gebruik voor mijn statistieken en de 
meeste cursussen. Ik moet nu studeren 
op mijn tablet…”

“Meneer roept ons want een 
buurvrouw die verschillende buren 
vertegenwoordigd is bij hem komen 
aanbellen om te klagen over de 
aanwezigheid van de vrouw van 
Meneer in de wijk. De echtgenote van 
Meneer (…) is van Chinese origine. De 
buren zijn bang dat ze het coronavirus 
zal verspreiden…”

“Gewoon 1 voor 1 
afknallen! Geen 
compassie mee.”

“Afschieten dat
krapul”

“Ik mail u tijdens deze gezondheidscrisis die vleugels geeft 
aan bepaalde extremisten die oproepen tot moord op 
inwoners. Er doet een video de ronde waarop te zien is 
hoe een inwoner over de muur klimt om aan de kant van 
de (…)straat uit te komen. Deze video werd gedeeld in de 
groep. In verschillende commentaren wordt opgeroepen 
tot moord op de bewoners. Er zijn ook foto’s van een 
persoon die oproept om ‘te schieten op zicht’.”

“Aangezien ik met mijn zoon met een 
meervoudige beperking (die ik alleen opvoed) het 
huis niet uit kan,
omwille van zijn zware handicap, de 
coronamaatregelen en het verhoogde risico op 
besmetting, was, en is
het nog altijd zeer moeilijk om essentiële 
boodschappen te doen. Ik vraag hulp aan een 
buurvrouw en een
vriendin, die zo vriendelijk zijn boodschappen 
voor me te doen. Mijn apotheker brengt de 
medicatie tot bij
mij (nog zo'n held).”



1. Analyse van onze meldingen

Over hoe moeilijk ‘aan één zeel 
trekken’ is

➢ Referentie aan één bepaald 
maatschappijmodel

➢ Schuldigen zoeken

De overheidsmaatregelen en hun 
impact

➢ Jongeren

➢ Ouderen

➢ Personen met een handicap

➢ …



2. Impact meten

Bestaande ongelijkheden worden uitvergroot

➢ Wie heeft in België COVID-19 opgelopen en wie is eraan gestorven?
Ouderen, vooral in woonzorgcentra

Socio-economisch statuut ?

Etnische herkomst of migratieachtergrond ?

➢ Wie stond er in de frontlinie om het virus te bestrijden? Wie werkt in de 
essentiële diensten? 

Vrouwen (gezondheidszorg)

Personen met niet-EU-origine (maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, deelsector van de 
detailhandel, schoonmaaksector, openbaar vervoer, postdiensten, afvaldiensten)

Vrouwen van niet-EU-origine (maatschappelijke dienstverlening met huisvesting)



2. Impact meten

➢ Shutdownsectoren

"(…) de horeca, de sector van kunst, amusement en recreatie en de non-food 
detailhandel het zwaarst getroffen werden door de lockdown"

--> jongeren, kortgeschoolden, alleenstaanden (met en 
zonder kinderen), huurders, werknemers die deeltijds werken of vaak met 
tijdelijke contracten en zelfstandigen

➢ Welke effecten hebben de lockdown-maatregelen op de levenskwaliteit?

Huisvesting

Digitale kloof

Onderwijs



3. Aanbevelingen

Voorkom de mogelijke negatieve impact van elke maatregel op de kwetsbaarste en 
meest gediscrimineerde groepen (o.a. met de Gelijke kansentest en door 
consultaties van de middenveld)

Structureel ondersteuning van de sectoren waar ons welzijn van afhangt

Ondersteun (ook structureel) intermediaire spelers en spelers uit de sociaal-
educatieve sector in hun werk op het terrein

Verspreid de maatregelen, de beslissingen en alle nuttige informatie in een 
toegankelijk formaat: heldere taal, makkelijk te lezen, gebarentalen, ondertitels, de 
belangrijkste gesproken talen,…

Organiseer de meting van de impact van de crisis (ook op lange termijn)




