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Verslag van de speciale rapporteur over mensenrechten en extreme 

armoede: verbod op discriminatie op grond van 

sociaaleconomische achterstand: een belangrijk instrument in de 

strijd tegen armoede 

 

In dit verslag onderzoekt de speciale rapporteur voor mensenrechten en extreme armoede, 

Olivier De Schutter, de mechanismen van discriminatie tegen mensen in armoede en hoe dit 

kan worden bestreden. Hij pleit voor een versterking van de antidiscriminatiekaders om 

discriminatie op grond van sociaaleconomische achterstand effectief te verbieden en komt tot 

concrete aanbevelingen.  

 

De overheden moeten ervoor zorgen dat hun antidiscriminatiekader daadwerkelijk 

discriminatie op grond van sociaaleconomische achterstand verbiedt: regels die mensen in 

armoede direct of indirect discrimineren, of die niet de nodige flexibiliteit bieden om tegemoet 

te komen aan de specifieke omstandigheden die zij ondervinden, moeten worden herzien. 

Overheidsinstanties en privé actoren zoals verhuurders, werkgevers, particuliere scholen en 

ziekenhuizen mogen dergelijke vormen van discriminatie niet plegen. Er moeten positieve 

maatregelen worden overwogen om de systematische aard van de discriminatie waarmee 

mensen in armoede worden geconfronteerd te corrigeren. 

Deze bepalingen moeten de werkelijkheid van armoede herkenbaar maken en aanzetten tot de 

noodzaak om de belemmeringen naar huisvesting, werkgelegenheid en onderwijs effectief weg 

te werken op gebied van huisvesting, werkgelegenheid en onderwijs. Om dit te realiseren moet 

aan drie voorwaarden worden voldaan.  

Om te beginnen moet justitie toegankelijk zijn om mensen in armoede doeltreffend te kunnen 

beschermen tegen discriminatie. Naast het verlenen van rechtsbijstand om de drempel van de 

proceskosten weg te nemen, moet de oprichting van gespecialiseerde rechtbanken worden 

overwogen, speciaal opgericht om discriminatiezaken te behandelen. Er zijn voorbeelden 

daarvan in Zuid-Afrika en Indië. 

Ten tweede mogen noch het verbod op discriminatie op grond van sociaaleconomische 

achterstand, noch een beleid van positieve actie ten gunste van mensen in armoede gezien 

worden als een vervangingsbeleid dat mensen met een laag inkomen het soort steun biedt dat 

echte gelijkheid van kansen waarborgt. Het sterkste antidiscriminatiekader doet niets af aan de 

noodzaak om te investeren in onderwijs, huisvesting of sociale bescherming om de 

armoedecyclus te doorbreken. 

Ten derde mag het discriminatieverbod op grond van armoede op gebieden die verband houden 

met de uitoefening van sociaaleconomische rechten zoals huisvesting, onderwijs of 

werkgelegenheid niet afleiden van de dringende noodzakelijkheid om de onevenwichtigheden 

in politieke vertegenwoordiging aan te pakken. Een inspirerend voorbeeld komt opnieuw uit 
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Indië, waar een positieve actie is uitgebreid tot electorale quota om te zorgen voor een meer 

evenwichtige vertegenwoordiging in openbare ambten, waardoor discriminatie op grond van 

kaste wordt tegengegaan. Deze quota hebben de uitsluiting van mensen in armoede uit bepaalde 

gebieden met een vijfde verminderd en een zekere herverdeling in de openbare diensten 

bewerkstelligt. Naast toegang tot werkgelegenheid en onderwijs, heeft dit beleid nog een ander 

voordeel volgens het International Dalit Solidarity Network, namelijk dat ze ruimte en 

vertrouwen heeft gegeven aan mensen in armoede om hun rechten beter op te eisen ". 

Het is deze ruimte en dit vertrouwen dat dringend moeten worden gecreëerd. 

 

 

 


