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nadruk gelegd op de nood aan een moedig klimaatbeleid.
Hart boven Hard wil er ook op hameren dat een dergelijk
klimaatbeleid onlosmakelijk verbonden is met een sociaal
beleid. Een beleid waarin iedereen mee in de boot kan,
zowel de planeet als de mensen. Op 12 mei kwamen we
daarvoor op straat in Brussel. En dat samen met ie
dereen die gelooft dat we moeten opkomen
voor een inclusief beleid met oog voor
het klimaat!

SAMEN MET DECENNIUMDOELEN
EN HART BOVEN HARD
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In aanloop naar de verkiezingen van 26 mei voert ‘Ie
ders Stem Telt’ geen eigen campagne. Niet dat het niet
belangrijk zou zijn natuurlijk! Want een beleid dat
niet sociaal is, is geen beleid! Via ‘Ieders Stem
Telt’ willen we mensen in armoede een
stem geven en sociale thema’s bo
venaan de beleidsagenda blijven
plaatsen. Dit jaar sluiten we aan
bij de campagne van de Decen
niumdoelen (zie p. 10-11) en
Hart boven Hard. Immers,
samen staan we sterk!

Op 19 maart brachten we
met 60 mensen uit onze
werkingen, of werkingen
van partners een bezoek
aan het Vlaams Parlement
in Brussel. In verschillende
groepen werden we door
een gids rondgeleid en kre
gen we meer uitleg over het
gebouw, de geschiedenis, de
kunst, en natuurlijk ook de
werking van het Vlaams Par
lement. Doorheen de namiddag
was er ook de mogelijkheid om met
een aantal Gentse politici die zetelen in
het Vlaams Parlement in gesprek te gaan. Zo
kwam onder meer Elke Sleurs (N-VA) langs tijdens de
lunch en konden de aanwezigen in de Koepelzaal in gesprek
gaan met Joris Vandenbroucke (SP.A).
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Omdat iedereen het recht
heeft op een menswaardig
bestaan kiest ook Hart bo
ven Hard voor deze focus. Ar
tikel 23 omschrijft immers dat
recht. Volgens Hart boven Hard
betekent dit concreet dat eenieder
van ons recht heeft op een gezond
klimaat, een goede job, gelijke rech
ten, betaalbare zorg, een menselijk migra
tiebeleid en niet elke maand moeten krabben om
te overleven. Dáár zouden de volgende regeringen werk
moeten van maken. Het voorbije jaar werd enorm veel
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Bezoek aan het Vlaams parlement, 19 maart 2019
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