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IEDERS STEM TELT! 2018

OP NAAR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN.
NET ZOALS IN 2012 WIL IEDERS STEM TELT! DE STEM LATEN HOREN VAN KWETSBARE MENSEN. Overal in Vlaanderen werd
in maart de campagne op gang getrokken onder het motto “Reken niet op de kabouters!” Deze boodschap is vooral
gericht aan de beleidsmakers: het zijn niet de kabouters die de moeilijke klus gaan klaren! In een democratie
geven wij - via dat “rode bolletje” - immers daarvoor mandaat aan hen.

VER VAN MIJN BED?
’T ZAL WEL NIET ZIJN.

andere samenleving waar te maken, daarvoor bent u nodig.
Trek naar de stembus met een stevig plan om armoede en
sociale uitsluiting te bestrijden. Want ieders stem telt!”

Wie wordt burgemeester? Welke coalitie zal de gemeente
besturen? Wat staat er in het bestuursakkoord? Welke voor
stellen vormen het beleid? Welke plannen maken de par
tijen en later de schepenen? Het moge duidelijk zijn: ant
woorden op deze vragen hebben een grote invloed op het
leven van elke Gentenaar! Naar aanleiding van de Vlaamse
aftrap van onze campagne verwoordde Marieke Poissonier
(woordvoerder sector Samenlevingsopbouw), het zo: “Wij
geloven niet, beste beleidsmaker, dat dromen bedrog zijn.
Ze zijn een uiting van het geloof dat het morgen anders
kan, en dat armoede en ongelijkheid uit de wereld kunnen.
Daarover gaat democratie. Om die droom en hoop over een

SOCIALE THEMA’S BEHEERSEN ZELDEN
DE VERKIEZINGSCAMPAGNE
Elke dag zijn vele duizenden mensen van zorg afhankelijk.
Zij die de weg kennen, doen beroep op een in het verleden
uitgebouwd sociaal beleid. Denk maar aan vervangings
uitkeringen en leefloon, maar ook aan de sociale economie
die tewerkstelling op maat aanbiedt voor wie niet terecht
kan op de reguliere arbeidsmarkt. We stellen vast dat nog
heel wat mensen informatie ontbreken over hun rechten 333

Enkele Gentse prioriteiten
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IEDERS STEM TELT!
STEMBRIEVEN, HET PARTNERSCHAP
EN DE AMBASSADEURS

333 en over het aanbod waarop ze beroep kunnen doen.
Daarnaast merken we bij Vlaamse en federale regeringen
tendensen om dit sociaal beleid eerder te gaan uithollen
dan het te versterken. Daar kunnen we niet akkoord mee
gaan. Een sterk sociaal beleid moet de toetssteen zijn voor
een samenleving waarin iedereen meetelt! Daar willen we
met Ieders Stem Telt! iets aan doen. We plaatsen voorstellen
van mensen in maatschappelijk kwetsbare posities op de
voorgrond. We roepen lokale besturen op om die hefbo
men op te zoeken die reële verbeteringen kunnen tot stand
brengen in het dagelijks leven van mensen en gezinnen die
kampen met achterstelling en uitsluiting.
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Ambassadeur en partner

5 van de 9 gentse ambassadeurs bij het rek met prioriteiten
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partnerorganisaties engageren zich om
samen met Samenlevingsopbouw Gent
de campagne vorm te geven (zie logo’s).

kwetsbare Gentenaars vonden we
bereid hun mening kenbaar te maken
via een Ieders Stem Telt – stemformulier.
kwetsbare Gentenaars reageerden
daarenboven op de vraag
“Als ik burgemeester zou zijn, dan …”
ambassadeurs spelen
een centrale rol in de campagne.
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Het Memorandum op een “boodschappenlijstje”
praktisch geheugensteuntje voor ons volgend stadsbestuur:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeker 800 betaalbare kwaliteitsvolle EXTRA woningen per jaar,
Investeer in collectieve wijkrenovatie,
Maak gebruik van stadseigendommen voor sociale woonprojecten,
Een begrensde huurprijs gekoppeld aan de kwaliteit van de woning,
Opvang van dak- en thuislozen = opstap voor goede huisvesting,
Creëer “5-sterren ontmoetingsplaatsen” in elke wijk,
Geef mensen automatisch waar ze recht op hebben,
Zorg voor een betaalbaar en toegankelijk aanbod aan huis voor mensen met
psychische problemen,
• Zet motivatie en ervaring gelijk aan diploma’s,
• Nultolerantie voor racisme en discriminatie!,
• Maak werk van een structureel, kwalitatief, betaalbaar vervoersplan gericht op bereikbaarheid.

VANAF MEI NODIGEN WE UIT
TOT GESPREK MET POLITICI

De ambassadeurs zijn een groep van een tiental mensen
met eigen ervaringen op het vlak van uitsluiting en dis
criminatie. In de Gentse campagne vormen zij samen met
opbouwwerkster Natasha Van hulle de ‘trekkersgroep’. Ze
werken de actiemomenten uit, voeren het woord op pu
blieke momenten en bewaken de boodschap zoals ze werd
meegegeven door kwetsbare Gentenaars.

Nu de tekst van het Memorandum definitief is, gaan bij
alle partnerorganisaties groepen mensen aan de slag.
Deelnemers worden geïnformeerd rond de verkiezingen.
Hoe werkt het systeem in België? Welke partijen komen
op in Gent en waar staan ze voor? We nodigen politici
ook zelf uit om bij onze groepen aan tafel te komen. We
gaan dieper in op het belang van onze voorstellen en
we horen graag welke politici zich engageren daar werk
van te maken. En uiteraard bouwen we beweging op. We
willen immers met velen op 18 september het debat met
politici aangaan. Omdat iedereen baat heeft bij een sterk
sociaal beleid!

De ambassadeurs, Samenlevingsopbouw Gent vzw en vele
partners bundelden de krachten om via stembrieven tot een
memorandum met 11 prioritaire werken voor een volgend
stadsbestuur te komen. Op 15 maart werd voor het partner
schap Ieders Stem Telt! in de foyer van NTGent de rode loper
uitgerold. Onder ruime persbelangstelling werden de 11 priori
teiten voorgesteld. Dit alles onder het motto ‘Reken niet op
de kabouters, ‘t wordt tijd dat jullie zelf opkomen voor de
kleine man’.

Aarzel niet met ons contact op te nemen als je op één of
andere manier wil meewerken!


Agenda Gentse ieders stem telt-campagne
6 mei 2018 – Missy Sippy
Naar aanleiding van de maandelijkse Speakers Corner,
deze keer in teken van de Gemeenteraadsverkiezingen,
overhandigen we plechtig het IST-Memorandum aan de
lijsttrekkers van de (reeds bekende) opkomende partijen
in Gent.

Begin september 2018
Lancering van de publiekscampagne: Ieders Stem Telt!
wil elke Gentenaar aanzetten tot een sociale stem! We
komen naar je toe!
18 september 2018 – VOORUIT
Kopstukkendebat: de kopstukken van de Gentse partijen
in gesprek met de ambassadeurs, partners en deelnemers
van Ieders Stem Telt!

Van mei tot augustus 2018
Diverse groepen kwetsbare Gentenaars nodigen Gentse
politici uit met hen in gesprek te gaan rond de 11 voorstellen.

14 oktober 2018 - Gent stemt sociaal! U toch ook?
Meer Info: www.iedersstemtelt.be : hier vind je o.m. de tekst van het IST-Memorandum.
natasha.van.hulle@samenlevingsopbouw.be en lut.vael@samenlevingsopbouw.be
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Gedreven ambassadeurs nemen het woord
David WERKT AL JAREN MEE ALS VRIJWILLIGER BIJ PARTNERORGANISATIE

KRAS VZW. Hij engageert zich met veel plezier in de ambassadeursgroep.
“Als ambassadeur doet je eigen mening er minder toe. Je zet al je
kennis en energie in om de boodschap van kwetsbare Gentenaars te
verduidelijken naar de politici. Het is heel belangrijk dat je dit vanuit
je eigen ervaring kan doen. Die eigen ervaring is ook nodig om te
weten welke oplossing het beste resultaat voor iedereen geeft. Want
je kan niet met 708 vragen naar een beleid stappen. De punten die we
voorstellen zijn grondig afgetoetst bij iedereen: individuen, groepen,
partners… Samen gaan we ervoor!”
David: “We zijn personen die verandering willen zien en nu we de kans krijgen om ons daarvoor in te zetten willen
we dat ook echt! ’t Is niet van “we gaan dat hier gewoon ne keer doen of we doen dat voor iemand een plezier te
doen”. Neen, we willen dat echt doen omdat we erachter staan. Omdat we in die problematiek zelf leven op bepaalde
punten. En dat het anders moet! En kan!”

Mandana IS IRAANSE VAN AFKOMST EN WOONT AL 10 JAAR IN GENT.

Zij ging in haar eigen wijk met tientallen mensen in gesprek om hun
prioriteiten op te tekenen.
“Het is belangrijk dat je gelooft in wat je doet. Mensen zien dat in je
ogen. Ze horen dat ik het belangrijk vind naar hen te luisteren. Ik ben
ook heel overtuigd als ik zeg “we gaan dat hier opschrijven”. Ik vertelde hen dat het belangrijk is dat hun stem gehoord wordt zodat ik
alles kon noteren en doorgeven aan de politici zodat zij zouden weten
hoe men naar het beleid van vandaag kijkt.”
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