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Ieders Stem Telt 2014 lanceert “Stemmen is geen spel”
BRUSSEL – ‘Ieders stem telt’ , een participatief project van de middenveldorganisaties
Samenlevingsopbouw, Welzijnszorg, Welzijnsschakels en Uit de Marge, en tal van lokale partners
in Vlaanderen en Brussel, lanceerde vandaag een interactieve en informatieve website die de
burger bij de komende stembusslag moet aanzetten te kiezen voor een sociaal beleid. Stemmen is
geen spel, en toch vraagt men de bezoeker een spel te spelen. Zes aanwezige politici gingen de
uitdaging aan. Daarna lichtten zij hun sociale oplossingen toe.
25 mei is het verkiezingszondag. Voor mensen die het moeilijk hebben staat er op veel op het spel.
Europese, federale en regionale overheden hebben hefbomen om achterstelling en sociale uitsluiting
aan te pakken. Het komt er nu op aan op 25 mei echt voor een sociaal beleid te kiezen,” zegt Kristel
De Vos van Samenlevingsopbouw, initiatiefnemer van Ieders stem telt. “Leven in armoede is geen
spel. Het is een kwestie van overleven. Het spel op de website peilt naar jouw kennis van de sociale
problemen in ons land. Is dit bij ons? Wat is de omvang van de problemen?” legt Diederik Janssens
van Welzijnsschakels uit “Wil je naast het spel meer weten over mogelijke oplossingen of wat de
politieke partijen als oplossing in de verkiezingsstrijd gooien, dan helpt deze site je verder.”
“Tijdens de komende verkiezingsprogramma’s staan thema’s als jobs, inkomen, woonbeleid en
kinderbijslag centraal in het debat”, zegt Bert D’hondt van Welzijnszorg. “Helaas worden deze
thema’s zelden bekeken door de ogen van de 1 op 7 burgers in ons land die het elke dag heel moeilijk
hebben. Zo wordt de stem van maatschappelijk kwetsbare groepen niet gehoord.” Het project
‘Ieders stem telt’ wil door middel van deze site de thema’s die dicht bij de mensen staan, zoals
wonen, werk, inkomen en onderwijs hoger op de politieke agenda plaatsen. ‘We vroegen aan
mensen die in maatschappelijk kwetsbare posities leven waar zij nu echt wakker van liggen. Op basis
van hun zorgen formuleerde ‘Ieders stem telt’ beleidsvoorstellen waarmee het nieuwe beleid de
komende legislatuur de problemen kan aanpakken. De bezoeker kan deze beleidsvoorstellen per
thema bekijken en ze vergelijken met wat elke politieke partij daarover in de verkiezingsstrijd gooit.
Zo roepen we de kiezer op bewust te kiezen en sociaal te stemmen’, zegt Kristel De Vos nog.
“Bij de verkiezingen van 25 mei 2014 staat er veel op het spel”, vult Robert Crivit van Uit de Marge
aan. “Kiest de nieuwe regering voor een echte hervorming van het onderwijs of laat ze het
watervalsysteem ongemoeid? Zal de nieuwe meerderheid investeren in een duurzame economie
met meer werkgelegenheid of blijft men de werklozen de schuld geven voor hun situatie? Zal de
volgende regering de armoede terugdringen of maakt ze de kloof tussen arm en rijk nog dieper?”
“Ieders stem telt, ook die van jou!” “Je stem alvast symbolisch geven voor solidariteit en
herverdeling, kan je door je selfie posten op onze site. Nigel Williams en Warre Borgmans verleenden
alvast hun stem en steun voor deze campagne.” Je vindt de quiz en alle andere informatie vanaf
vandaag op www.iedersstemtelt.be
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