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Opinie

Waarom armoede 

E
r leven veel vooroor-
delen over armoede.
Sommigen zien ar-
moede als een onge-
luk, wie in armoede

geboren wordt, wie invalide
wordt, wie door gezinsproble-
men aan lagerwal is geraakt, die
heeft lijkt wel gewoon dikke
pech gehad. Dat armoede ook
een maatschappelijk probleem
is, wordt te vaak over het hoofd
gezien. 

Anderen vinden dat armoede
de schuld is van de mensen zelf.
Want voor wie de handen uit de
mouwen wil steken, is er toch al-
tijd wel werk te vinden? Wie dan
nog in de problemen raakt, moet
dus niet komen klagen. Dat niet
iedereen mee kan komen in on-
ze prestatiemaatschappij wordt
gemakshalve maar even verge-
ten. En dat werkloosheid hierbij
een grote rol speelt, vergeten we
ook maar even.

Nog anderen vinden dat ar-
moede de schuld is van de maat-
schappij en van de manier waar-
op onze economie werkt. Hoe
kan het dat winstmakende be-
drijven toch nog personeel af-
danken? Is de aandelenkoers be-
langrijker dan het lot van de
werknemers die er hun brood
verdienen? Tellen mensen min-
der dan centen bijvoorbeeld? 

Waar het ook aan ligt, één
ding is duidelijk, hoe je het ook

wendt of keert, armoede bestaat,
en het gaat om veel meer dan
een individueel probleem. Het
zou niet thuis moeten horen in
een menswaardige samenle-
ving. 

Armoede is schending van
mensenrechten, en als mensen-
rechten onvoldoende worden ge-
garandeerd, is het risico in ar-
moede te komen of zelfs te blij-
ven aannemelijk. Armoede en
de daarmee samenhangende so-
ciale ongelijkheid hebben ook
gevolgen voor de samenleving
als geheel. Dit blijkt in het bij-
zonder het geval te zijn als pro-
blemen zich bij mensen gaan
opstapelen, als mensen het ge-
voel hebben dat zij er niet meer
toe doen, er niet meer bij te ho-
ren, wat kan leiden tot maat-
schappelijke onvrede en verlies
van vertrouwen in instituties zo-
als de overheid, de rechtsstaat en
het parlement. Armoede hoort
naar de mening van HiMA niet
thuis op Curaçao, tja, eigenlijk
zou het nergens thuis moeten
horen, maar helaas zit de wereld
zo niet in elkaar.

Mensen die in armoede leven,
merken dag in dag uit dat ze
geen toegang hebben tot kansen
en mogelijkheden die veel ande-
ren wél krijgen. Ze zijn vaker
ziek, ze kampen met schulden,
hebben niet voldoende geld om
gezond te eten als zij al te eten
hebben en vaak kunnen de kin-
deren niet meekomen op
school.

Kortom, ze zullen een leven
lang aan de rand van onze sa-

menleving staan als we er nu
niets aan gaan doen. 

Ieder mens heeft behoefte
aan een dak boven het hoofd, het
is een basisbehoefte, die samen-
hangt met de waarden, gezond-
heid, veiligheid, zekerheid en
hygiënische leefomstandighe-
den. 

Als bestuur van HiMA heb-
ben we veel huisbezoeken ge-
daan in het oostelijk deel van
Curaçao waar vaak nog geen wa-
teraansluiting is, geen schoon
water, geen toilet en mensen
zelfs genoodzaakt zijn hun be-
hoefte in de knoek te moeten
doen. Dat is helaas een geconsta-
teerd feit waar niemand omheen
kan, en heeft onze bezoeken
aangegrepen en des te schrij-
nender gemaakt.

Gerechtigheid gaat hand in
hand met vrede en is altijd en ac-
tief aan vrede gekoppeld. Ge-
rechtigheid en vrede zoeken het
goede in eenieder en om deze
reden alleen al vereisen zij goede
orde en vooral waarheid. Als ie-
mand wordt bedreigd, falen bei-
de, als het recht wordt geschon-
den, is de vrede eveneens in ge-
vaar. Het gerecht bestaat om
rechtvaardigheid te garanderen.

Mensen die in armoede leven
kunnen hun rechten vaak niet
doen gelden. Er zijn financiële,
sociaal-culturele en psychologi-
sche barrières. Het groeiend
aantal rechtsregels maakt dat
meer en meer mensen onge-
letterd worden in de kluwen 
van wetten, regelgeving en ten-
uitvoerleggingen van vonnissen. 

Dat er nog steeds leerkrachten zijn die uit eigen zak eten voor de kinderen moeten kopen simpelweg omdat er thuis geen eten
is en kinderen met een lege maag naar school komen, is onaanvaardbaar. FOTO JEU OLIMPIO

Armoede leidt ook vaak tot criminaliteit, een fenomeen dat op veel eilanden in het Caribisch
gebied speelt. De criminaliteit zou gevoelig kunnen dalen als we er in slagen het aantal gezin-
nen waar kinderen worden verwaarloosd of mishandeld te verminderen.           FOTO JEU OLIMPIO

We beperken ons in dit artikel
hoofdzakelijk tot armoede,
omdat dit volgens de vereni-
ging Hende-i-Medio-Ambiente
(HiMA) een van de grootste
problemen is op Curaçao. We
hadden natuurlijk ook de pro-
blematiek van de onderwijs-
achterstand en jeugdcriminali-
teit in dit artikel veel uitgebrei-
der kunnen verwerken, maar
we willen nu aandacht vragen
voor die mensen in onze sa-
menleving die het al jaren heel
erg zwaar hebben en er vooral
tijdens Covid-19 niet
uitkomen.

Door Yvonne Olf en 
Geraldine Scheperboer-Parris


