
[Geef tekst op] 
 

 

Feminisering van armoede in België 

Wat is armoede?  

De term armoede klinkt misschien vertrouwd, 

toch is er geen eenduidige definitie. Dit komt 

omdat armoede geen realiteit is met duidelijk 

zichtbare grenzen. Armoede vertaalt zich 

door uitsluiting in verschillende levens- 

domeinen. 

 

Uit onderzoek met betrekking tot de 

armoedeproblematiek blijkt steeds opnieuw 

dat armoede een groot probleem vormt voor 

een grote groep van personen met een 

immigratieachtergrond en in het bijzonder 

voor de vrouwen onder hen. In België loopt 

15,2 % van de vrouwelijke bevolking een 

verhoogd risico op armoede1. In vergelijking 

met mannen zowel met als zonder 

immigratieachtergrond is de situatie van de 

deze vrouwen schrijnend.  

 

Wat maakt de situatie van Turkse 

en Marokkaanse vrouwen zo 

specifiek? 

De migratiecontext verklaart gedeeltelijk de 

situatie van de Turkse en Marokkaanse 

vrouwen. Het is de combinatie van 

verschillende mechanismen die maakt dat 

deze vrouwen in tegenstelling tot hun 

autochtone gendergenoten kwetsbaarder zijn. 

Hieronder wordt dat kort verduidelijkt. 

 

 Opleidingsniveau 

 Communicatieprobleem 

 Discriminatie 

 Traditionele rolverdeling 

 Sociaal isolement 

 Echtscheiding 

 

 

Armoede is geen realiteit met duidelijk 

zichtbare grenzen en kan niet gereduceerd 

worden tot enkel het financiële aspect, want 

armoede vertaalt zich door uitsluiting in 

verschillende levensdomeinen.   

De armoedecijfers voor vrouwen van Turkse 

en Marokkaanse herkomst voor België zijn 

betreurenswaardig. 

 

Het is een gemiste kans voor de 

maatschappij dat geen gebruik wordt 

gemaakt van deze talenten. Het uitoefenen 

van een job bezorgt deze vrouwen een 

inkomen, zelfvertrouwen en een netwerk. 

Zij leveren op deze manier een belangrijke 

bijdrage aan zichzelf, hun gezin en aan de 

maatschappij.  

Er zijn ondertussen een reeks initiatieven 

genomen door de bevoegde ministers om 

kansarmoede onder de bevolking te 

reduceren. Toch kan de aanpak van 

gekleurde armoede efficiënter. Er is nood 

aan concrete maatregelen die helpen om 

armoede bij migrantengemeenschappen 

terug te keren.  
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Deze fact sheet wil dieper ingaan op het gendereffect van armoede bij vrouwen 

van Turkse en Marokkaanse afkomst. Vandaag maken deze twee groepen deel 

uit van de belangrijkste migrantengemeenschappen in België. Onderling 

verschillen deze vrouwen in nationaliteit, etniciteit en taal, maar toch worden ze 

geconfronteerd met gelijkaardige problemen.  

 

 

Meer informatie over deze fact sheet kan u 
terugvinden op www.steunpuntieni.be 

http://www.steunpuntieni.be/

