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Kunnen generatie-armen ontsnappen uit de generatie-armoede? Op het eerste
gezicht lijkt dit uitgesloten. En tóch gebeurt het. In vele generatie-arme gezinnen
slaagt een van de kinderen erin een leven op te bouwen dat de armoede overstijgt.
In dit boek gaan de auteurs niet zozeer op zoek naar factoren zoals de
persoonlijkheid van de arme of het toeval als middel om uit de armoede te
geraken, maar naar sociale omgevingsfactoren die armen blijvend uit de armoede
weten te houden. De methoden die de auteurs voor dit onderzoek hanteerden, zijn
zowel sociologisch als psychologisch. Interviews - zowel met mensen die in
armoede leven als zij die er zijn uitgeraakt - leverden het onderzoeksmateriaal.
Uit het onderzoek blijkt dat onderwijs, werk of een betere woning (instrumentele
mobiliteit) niet volstaan als hefboom, maar dat sociale netwerken en
ondersteunende relaties (expressieve mobiliteit) evenzeer nodig zijn. Een andere
interessante vaststelling is dat de opleiding tot ervaringsdeskundige ook op het vlak
van expressieve sociale mobiliteit een voltreffer is.
Het boek is bedoeld voor iedereen die meer over de mechanismen van de armoede
wil te weten komen.
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