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PERSCOMMUNIQUÉ
COVID-19 : BRUPARTNERS GOOIT ZICH IN DE STRIJD TEGEN ARMOEDE
BRUSSEL, België – 22 januari 2021 : Op donderdag 21 januari 2021 heeft Brupartners een
initiatiefadvies aangenomen met betrekking tot de impact van de Covid-19-crisis op de situaties van
armoede en bestaansonzekerheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op basis van opvallende
vaststellingen wat betreft de verergering van de sociaaleconomische situatie van de Brusselse
huishoudens en werknemers, formuleren de sociale gesprekspartners een reeks aanbevelingen ter
attentie van de Regering om de kwetsbare bevolkingsgroepen te steunen.
Brussel is een dichtbevolkt stadsgewest en wordt zwaar getroffen door de pandemie, en de gevolgen
zijn goed zichtbaar. Welnu, Brussel bevond zich reeds voor de crisis in een situatie waarin nagenoeg
een derde van de Brusselaars het gevaar liepen om in de armoede te belanden. Gelet op de verhoogde
toename van de bestaansonzekerheid vraagt Brupartners om op dit vlak snel gepaste antwoorden te
bieden.
De aanbevelingen van Brupartners hebben betrekking op verschillende onderwerpen : een
geïntegreerde benadering van de strijd tegen armoede en discriminatie, de waarborg van de
inkomsten en de strijd tegen ongelijkheden, een inclusieve werkorganisatie, een toegankelijkheid tot
de overheidsdiensten voor iedereen, een beleid voor duurzame en betaalbare woningen, een
mobiliteitsbeleid voor de verschillende componenten van de samenleving, een digitaal en
innovatiebeleid dat rekening houdt met de realiteit van de digitale breuk, evenals een
gezondheidsbeleid dat wordt gefinancierd in overeenstemming met de uitdagingen die zich stellen.
Brupartners vraagt met aandrang dat de strijd tegen de situaties van armoede en bestaansonzekerheid
op volwaardige wijze deel van het relancebeleid zou uitmaken.
U kan al deze elementen ontdekken in het initiatiefadvies van Brupartners.

Brupartners (de voormalige Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) is het
belangrijkste orgaan van sociaaleconomisch overleg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brupartners is een
paritair orgaan van de Brusselse sociale gesprekspartners dat bestaat uit een gelijk aantal vertegenwoordigers
van de werkgevers (patronale bank) en van de werknemers (syndicale bank). Brupartners vervult twee
historische opdrachten : een opdracht van advies en een opdracht van overleg tussen de sociale
gesprekspartners en de Regering.
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