doen naar de situatie van sociaal uitgesloten mensen in Amsterdam, en presenteerde gisteren de resultaten.
In Amsterdam, waar twintig procent
onder de amoedegrens leeft, zijn 485
mensen ondervraagd die contact hebben/hadden met hulporganisaties. Van
DOOR ANNETTE KARIMI
AMSTERDAM- De bekende eco- hen voelt een op de vijf zich ernstig eennoom Arnold Heertje heeft gisteren ge- zaam door persoonlijke omstandighewaarschuwd voor sociale onrust in ons den, of het niet kunnen aangaan van soland, die ernstig onderschat wordt. ciale contacten. Daarnaast leven deze
„Mensen die sociaal uitgesloten wor- mensen doorgaans op een minimuminden, vormen een tijdbom in onze sa- komen of daaronder.
menleving. Onder hen groeit woede
Dat deze groeiende tweedeling tusover de oneerlijke tweedeling tussen rijk sen arm en rijk een gevaarlijke beweging
en arm, die voor een ontploffing kan is, erkent ook Liselotte de Koning, dizorgen. Dit maatschappelijke vraagstuk recteur van het Rode Kruis Amsterdam.
wordt in ons land ernstig onderschat." „Sociale uitsluiting door armoede en
In een vlammend betoog reageerde gezondheidsproblemen is een groot
Heertje, emiritus UvA-hoogleraar, op probleem. Ons rapport laat zien dat er
een rapport van het Rode Kruis. De iets moet gebeuren, dat het echt urgent
hulporganisatie had onderzoek laten is. Ik kan me voorstellen dat er woede is

Rode Kruis doet
onderzoek onder
arm Amsterdam
onder deze mensen. Daar moeten we
wat aan doen." De directeur denkt dat
hetzelfde voor de andere grote steden
geldt.
Deze groep van sociaal uitgesloten
mensen heeft doorgaans meerdere problemen. De Koning: „Schulden, gebrek
aan werk, geld, slechte gezondheid,
weinig sociale contacten." Maar terwijl
er allerlei (financiële) voorzieningen
zijn, wordt deze groep onvoldoende bereikt blijkt uit het rapport. Er is een gapend gat tussen vraag en aanbod door
onbekendheid met de regelingen, versnipperde hulp, hulporganisaties die
langs elkaar heenwerken, en gebrek aan
kennis bij hulpverleners.
Om die reden tekende gisteren zo'n
vijftien hulporganisaties een convenant
om deze groep mensen beter te gaan bereiken.
Het roer moet om voor de hele samenleving, bepleitte Heertje gisteren.
Iedereen moet zich weer verantwoordelijk gaan voelen. „De mensen waar het
om gaat, zijn uit beeld verdwenen. We
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zijn dehumaniserend bezig. Hulp en
procedures worden uitsluitend vanuit
efficiëntie en effectiviteit bekeken. Maar
waar doen we het voor? De mensen die
in armoede leven, de uitgeslotenen. Hoe
helpen we hen? Dat zou de enige vraag
moeten zijn."
Heertje: „Laten we allereerst de managers, mannen die uitsluitend op geld
sturen, geen contact hebben met de
werkvloer en niet weten waar het om
gaat, eruit gooien."

Sociale uitsluiting tijdbom

