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Wegen naar 
waardigheid 
Een Europese Volksuniversiteit van 
de Vierde Wereld is een oefening 
in democratie. In maart vond in 
Brussel de twaalfde editie plaats 
onder moeilijke omstandigheden 
vanwege de ernstige crisis in Eu-
ropa. Mensen in armoede worden 
steeds vaker in de steek gelaten, 
gestigmatiseerd en gecontroleerd. 
Hier gingen ze in dialoog met so-
lidaire medeburgers en Europese 
leidinggevenden. 

In juni vond in Rio de Janeiro 
de top ‘Rio+20’ plaats, twintig 
jaar na de eerste wereldtop over 
milieu en ontwikkeling. Armoede 
uitbannen is noodzakelijke om tot 
duurzame ontwikkeling te komen. 
Dat brachten ATD Vierde Wereld 
en andere delegaties nadrukkelijk 
naar voren. De politieke wil van 
de verschillende landen om zich 
meer te engageren was echter 
klein. Om het tij te doen keren, 
moeten er radicale veranderingen 
komen: een veel sterkere deel-
name van burgers, waarbij ook de 
kennis en ervaring van de armsten 
serieus meetelt, is noodzakelijk. 

De weg die Joseph Wresinski aflegde met mensen in extreme armoede 
komt indringend in beeld in de film ‘Joseph, de rebel – Van wanhoop 
tot verzet’.  Deze strijd voor mensenrechten en waardigheid, brengt 
het ontstaan van  de beweging ATD Vierde Wereld in beeld en geeft 
een zicht op de oorsprong van 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen 
Extreme Armoede.  De inmiddels onderscheiden film komt nu op TV en 
wel op Canvas op zaterdag 13 oktober om 14 uur. 

De redactie

Film op TV - Canvas - zaterdag 13 oktober om 14 uur

‘Joseph, de rebel – 
Van wanhoop tot verzet’ 

Tekening Steven Gryspeerdt



In juni vond in Rio de Janeiro 
de top ‘Rio+20’ plaats. Twin-
tig jaar na de eerste wereld-

top over milieu en ontwikkeling 
verzamelden wereldleiders zich 
opnieuw in Brazilië. Ook een 
delegatie van ATD Vierde We-
reld nam deel. 
Voor ATD Vierde Wereld is de 
uitroeiing van armoede een 
noodzakelijke voorwaarde om 
tot duurzame ontwikkeling te 
komen. In december 2009 er-
kenden ook de Verenigde Naties 
dat “de uitroeiing van armoede 
de grootste uitdaging is voor 
onze moderne samenleving en 
een noodzakelijke voorwaarde 
om te komen tot duurzame 
ontwikkeling” (resolutie A/
RES/64/236). De vertegenwoor-
diging van ATD Vierde Wereld 
op de top ‘Rio+20’ hoopte dat 
dit ook door de deelnemende 
landen zou worden erkend. 
Het is belangrijk dat duurzame 
ontwikkeling en menselijke 
vooruitgang verenigd worden 
in het kader van de mensen-
rechten. Om tot duurzame 
ontwikkeling te komen moeten 
sociale, economische en eco-
logische factoren gelijkwaardig 
behandeld worden. De armste 
mensen en landen worden het 
meest getroffen door de gevol-
gen van de klimaatopwarming 
en door de enorme prijsstij-
ging van voedingsmiddelen en 
grondstoffen. 

‘Groene economie’
Als onze manieren van pro-
duceren en consumeren onze 
natuurlijke grondstoffen plun-
deren en de ongelijkheid doen 
toenemen dan moet de eco-
nomische groei eerder gezien 
worden als de oorzaak van de 
crisis dan als het antwoord. 
De overgang naar een ‘groene 
economie’ moet leiden tot een 
eerlijkere economie en niet tot 
een economie onderworpen 
aan de macht van speculatie. 
De voornaamste doelen van 
deze economie moeten betere 
werkomstandigheden en een 
betere sociale zekerheid zijn.
De eco-
nomische 
benadering 
waarvoor 
ATD Vierde 
Wereld 
ijvert, ver-
trekt van-
uit lokale 
initiatieven 
en gebruikt 
de midde-
len om het 
welzijn van 
de gemeen-
schap te 
verhogen 
en niet 
enkel om 
winst te ma-
ken. Daar-
naast moet 

er een universeel kader voor 
sociale bescherming ontwikkeld 
worden dat gezondheidszorg, 
onderwijs en een minimum-
loon voor hen die niet kunnen 
werken, inhoudt. We willen dat 
de productie van voedingsmid-
delen in elk land beschermd 
wordt en dat de mensenrechten 
beschermd worden in internati-
onale handelsakkoorden.

Deelname burgers verankeren 
Tijdens ‘Rio+20’ was de poli-
tieke wil van de verschillende 
landen om zich  meer te en-
gageren echter klein. Uitgaan 
van de veronderstelling dat een 

groenere economie 
automatisch leidt tot 
armoedebestrijding, is 
niet voor alle partijen 
vanzelfsprekend. Zeker 
niet voor de machtige 
multinationals en ook 
niet voor alle rege-
ringen, die niet altijd 
dezelfde doelen voor 
ogen hebben als hun 
bevolking. Om het tij 
te doen keren, moeten 
er radicale verande-
ringen komen:  de 
deelname van burgers 
moet sterker verankerd 
worden en hierbij mag 
men zeker de ken-
nis en ervaring van de 
armsten niet uit het oog 
verliezen.

‘Rio+20’
weinig goed nieuws voor duurzame armoedebestrijding

Internationaal semi-
nar, georganiseerd 
door de Beweging 
ATD Vierde Wereld 

“Opkomen voor een 
duurzame ontwikkeling 
die niemand uitsluit”
Van 20 tot 22 januari 

2013 in Brussel

Een honderdtal deelne-
mers wisselen kennis en 
ervaring uit rond duur-

zaamheid in verschillende 
talen (vooralsnog: Engels, 
Frans, Spaans en Pools). 
Voor nadere informatie 
kunt u contact opnemen 

met ons secretariaat. 
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Zij die het meest lijden onder 
het achteruitgaan van het milieu 
(in het bijzonder de mensen die 
in grote armoede leven) moeten 
(h)erkend worden in hun erva-
ring op gebied van duurzame 
ontwikkeling. De armsten heb-
ben een grote, eigen kennis wat 
betreft de vragen en problemen 
van onze moderne samenle-
ving: ecologie, de gevolgen van 
vervuiling en klimaatverande-
ring,… We moeten aandachtig 

Zowat 25 jongeren en jongvolwassenen uit heel België en Nederland werkten 
in juli 6 dagen samen rond ‘Armoede, ecologie en duurzaamheid’ op ontmoe-
tingscentrum ‘t Zwervel van ATD Vierde Wereld in Wijhe (Nederland). Er werd 
onder meer meegewerkt aan de bouw van een wijk met super-ecologische 
Aardewoningen (ook wel ‘Earthships’) in het naburige Olst. Een zeer inspi-
rerend project, waarover ook in de debatten nog veel werd gesproken. Alle 
activiteiten en dialogen verliepen vlot in Frans en Nederlands dankzij de con-
tinue aanwezigheid van goede tolken. In een taalateliertje leerden we elkaar 
en elkaars talen ook al beter kennen. Want in de 6 dagen werd heel duidelijk 
dat duurzaamheid niet alleen een kwestie is van minder verspillen en lokale, 
biologische producten gebruiken, maar vooral ook een kwestie van goede 
relaties. Voor mensen die in moeilijke omstandigheden leven  is het niet altijd 
vanzelfsprekend: “Hoe kan je meedoen aan een duurzame wereld als je niet 
eens werk hebt?”. 
“Duurzaamheid is er wanneer de mensen respect hebben voor zichzelf, hun 
medemens en de natuur en zo blijvend met elkaar een toekomst op bouwen.” 
Dat was een gezamenlijk conclusie in een van de debatten. We gingen als 
vrienden uiteen en hebben afgesproken met elkaar en anderen te blijven bou-
wen aan de wereld waarvan we dromen.       (Foto: ATD Vierde Wereld). 

zijn voor deze rijkdom en ken-
nis en er rekening mee houden 
wanneer we naar oplossingen 
zoeken die de wereld kunnen 
veranderen.  

Contrast 
ATD Vierde Wereld pleit er-
voor dat er middelen worden 
vrijgemaakt zodat de armsten 
echt kunnen deelnemen aan de 
besluitvorming, in het bijzonder 
over het vervolg van ‘Rio+20’ 

en de evaluatie van de millenni-
umdoelstellingen. Diana Skel-
ton, algemeen afgevaardigde 
van ATD Vierde Wereld meent 
dat er vandaag de dag “een 
zekere vooruitgang te merken 
is op sociaal vlak, maar deze 
vertrekt niet vanuit de armsten. 
Met veel mensen wordt nooit 
rekening gehouden en zij kun-
nen hun kennis niet ter beschik-
king stellen om naar oplossin-
gen te zoeken voor iedereen.” 

De slotverklaring van de top 
‘Rio+20’ heet ‘De toekomst die 
we willen’ en bestaat vooral 
uit mooie woorden. Er zijn wel 
enkele verwijzingen opgeno-
men naar de rechten van de 
mens, sociale bescherming en 
waardige en groene jobs en er 
is ook een aanzet om de duur-
zame ontwikkelingsdoelen te 
bepalen, die in 2015 moeten 
voortbouwen op de millen-
niumdoelstellingen. Maar het 
ontbrak aan concrete daden, 
engagementen en doelstellin-
gen. Dit contrasteert fel met de 
zorgen die miljoenen burgers 
wereldwijd zich maken en die 
zich organiseren om actie te 
ondernemen. Tot deze stroming 
behoort ook de Internationale 
Beweging ATD Vierde Wereld. 

Sara Philips 

Onze adressenbestanden zijn 
overgezet naar één nieuw 

bestand. 
Hierbij zijn wellicht enkele 
foutjes in het geheel geslopen. 
Mocht u ten onrechte meer-
dere of helemaal geen Vierde-
Wereldbladen ontvangen of 
heeft u andere opmerkingen 
over post of e-mails die u wel 
of niet ontvangt, laat het dan 

gerust weten via het 
secretariaat. 
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Brussel, 1 maart 2012. 
Een Europese burgertop.
Aan de vooravond van de ‘grote’ Eu-
ropese top brengt het VRT- radiopro-
gramma Peeters & Pichal elf ‘gewone’ 
Nederlandstalige Europeanen samen 
voor een debat over de toekomst van 
Europa:  Hoe moet het verder met 
Griekenland? Hoe solidair kan Europa 
zijn?  De reacties op hun website 
lopen uiteen: ’Het wordt met Europa 
helemaal niets‘ en ‘Als u een gezin 
hebt met 5 kinderen, stoot u dan 
ook de minst begaafde uit uw gezin 
als het wat moeilijker gaat? Denk er 
eens over na hoeveel goeds Europa 
gebracht heeft in plaats van altijd te 
zeuren over de dingen die wat minder 
gaan.’

Brussel, 5 maart 2012. Een andere 
schaduwtop van gewone mensen: 
afgevaardigden van de Vierde Wereld 
en beleidsmakers uit verschillende 
landen komen in Brussel samen voor 
de 12e Europese Volksuniversiteit van 
de Vierde Wereld. 

Mensen in armoede en medestanders 
hebben zich goed voorbereid. Elke 
delegatie werkte aan een positief en 
negatief voorbeeld rond een van de 
drie thema’s: samenleven met onze 
verschillen, toegang tot grondrechten 
en deelname aan het maatschappelijk 
leven. 

De Vlaamse delegatie werkte rond 
toegang tot grondrechten en bracht 
een voorbeeld uit Oostende.

Project Kaap, of hoe samenwerking 
toegang tot gezondheidszorg voor 
iedereen mogelijk maakt.
Een mutualiteit in Oostende schreef 
al haar leden aan die mogelijk recht 

hadden op het OMNIO-statuut voor 
meer terugbetaling. Slechts 1 op 5 
mensen reageerde. Vanuit de be-
zorgdheid dat mensen uitgesloten 
blijven van hun recht op verhoogde 
tegemoetkoming, startte ze het 
project KAAP of Kansen Armoede Pri-
oriteit. Daarbij is een vaste medewer-
ker de spilfiguur tussen verschillende 
diensten en gezinnen. Ze zoekt men-
sen in armoede thuis op, luistert naar 
hun vragen en bekijkt samen met hen 
wat nodig is om de ziekteverzekering 
in orde te brengen.  Parallel worden 
in een werkgroep met mensen in 
armoede folders en brieven nagele-
zen om ze zo begrijpelijk mogelijk te 
maken.

In de mutualiteit werken ook me-
destanders van ATD Vierde Wereld. 
Door over armoede en uitsluiting 
te spreken, door ontmoetingen en 
dialoog te organiseren tussen mensen 
in armoede en de mutualiteit, door te 
getuigen, door iedereen uit te nodi-
gen voor de Werelddag van Verzet te-
gen Armoede leerden mensen elkaar 
kennen en ontstond een draagvlak 
voor dit project. 

Europees Jaar van de Burger in 2013 
en Europese verkiezingen in 2014.

Hoe solidair kan Europa zijn? 
Bouwen we echt aan Europa voor 
iedereen? De vragen waarmee we 
kwamen verdwenen niet helemaal. 
Wel gaf de samenwerking tussen de 
vele landen kracht en erkenning.  ‘De 
verschillen tussen de landen zijn nog 
te groot om me Europeaan te voelen’ 
zei een deelneemster ‘maar ik besef 
nu dat ieder land moet werken aan 
gelijke rechten’. Sofie, stagiair bij ATD 

Vierde Wereld: ‘Het sociaal vraagstuk 
staat op de agenda van Europa. Dit is 
nog niet genoeg. Er is nog te weinig 
dialoog. Daarom is het belangrijk dat 
de armsten samen blijven werken om 
hun stem te laten horen zodat Europa 
niet anders kan dan luisteren.

Katia Mercelis

12e Europese Volksuniversiteit van de Vierde Wereld 

  Samen actief als burgers voor een Europa

  zonder armoede en uitsluiting
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Publicaties -  Europees jaar van de 
burger 
 – Documentaire ‘Burgers’: Delphine 
Duquesne volgt militanten en mede-
standers van ATD Vierde Wereld uit 
Nederland en Frankrijk tijdens lokale 
ontmoetingen en voorbereidingen tot 
bij de Sociaal–Economische Raad van 
Europa in Brussel van maart 2012. 
(25 min).
– Eindrapport van de Europese 
volksuniversiteit (36 pag.) “Samen 
actief als burgers voor een Europa 
zonder armoede en uitsluiting”. Juist 
in de economische crisis, toont dit 
rapport wegen naar een participatieve 
democratie. 
– Samenvatting van 4 pagina’s van het 
eindrapport en aanbevelingen.  

Beschikbaar op de viering op zondag 
30 september a.s. in Willebroek (zie 
agenda). Meer info: www.atd-vierde-
wereld.be of het secretariaat.
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17 oktober 2012

Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede
 Brussel

Woensdag 17 oktober van 15  tot 18u in zaal PHS 1A002 van het Europees 
Parlement: lezing door Abhijit Banerjee, samen met Esther Duflo auteur van 
‘Arm en kansrijk, een nieuwe visie op het bestrijden van armoede’, laureaat 
van de prijs ‘Financial Times and Goldman Sachs Business Book of the Year 
2011’. 
Talen: Engels en Frans.
Organisatie: Intergroup European Parliament ‘Extreme Poverty and Human 
Rights, ATD Fourth World committee’
Info en inschrijving (verplicht): poverty.intergroup@atd-quartmonde.org

Woensdag 17 oktober vanaf 18.30u aan de Gedenksteen voor Slachtoffers van 
Armoede bij het Europees Parlement (ter hoogte van Belliardstraat 77) : hulde 
brengen aan de slachtoffers van armoede.
Info: ATD Vierde Wereld België, 02/6479225, contact@atd-vierdewereld.be, 
www.atd-vierdewereld.be

–––––––––––––––––
*Initiatieven waaraan ATD Vierde We-
reld-groepen en/of leden meewerken. 

––––––––––––––––––
Actuele en uitgebreide info: 
www.17oktober.be en
www.atd-vierdewereld.be 

Kortrijk
Maandag 17 september om 20u in de 
Concertstudio, Conservatoriumplein 
2: verkiezingsdebat met alle lijsttrek-
kers van Kortrijk, “Ieders stem telt” 
met focus op sociale thema’s. Filip 
Derynck is moderator.
Zaterdag 13 oktober van 13.30-18u 
op het Schouwburgplein ‘Grondrech-
tendorp’. 
Het Solidariteitskoor Vamos Pra Lutar 
zingt protestliederen.
Info: Annebel Vandenbroucke, 
0479/055525 of Martine 
Nuytens, 0479/5517263, 
akzie@live.be

Gent
Woensdag 17 oktober van 19-20u 
bij de Gedenksteen op het Sint-
Pietersplein : herdenking om hulde te 
brengen aan slachtoffers van honger, 
uitsluiting en geweld en aan allen die 
zich met hen verbinden en extreme 
armoede weigeren - ‘Cultuur van en 
voor iedereen’.  Daarna is er gelegen-
heid om elkaar te ontmoeten in de 
Sint-Pietersabdij. 

Info: Beweging van Mensen met Laag 
Inkomen en Kinderen vzw, Nieuwe-
bosstraat 3 te Gent, 
09/2241215, secretariaat@bmlik.be

Brussel 
Zondag 30 september van 13-16u op 
het Poelaertplein : nationale mani-
festatie ‘Welvaart is een recht voor 
iedereen. Stop de armoede en de 
ongelijkheid.’
Info: www.welvaartvooriedereen.be

Brugge 
Zondag 7 oktober van 13.30-17.30u 
in het SFX - instituut De Frères Brugge 
(ingang via Simon Stevinplein) : hulde 
brengen aan de slachtoffers van ar-
moede, tentoonstelling, film ‘Joseph, 
de rebel  Van wanhoop tot verzet’ 
met nabespreking en receptie. 
Info: Jo Dhaenens, 050/674234, 
jodhaenens@telenet.be

Ronse
Woensdag 17 oktober: ‘Armoede, 
een zaak van iedereen’.
Om 10u start op de Markt, einde aan 
de Steen bij de bibliotheek: Solidari-
teitslijn met standjes van de Kansar-
moede Groep en hapjes van de markt 
naar de Steen ‘Armoede, een blok 
aan ons been!’

Om 13u een moment van herdenking 
met muziek bij de Steen ‘Armoede, 
een blok aan ons been!’

Van 14 tot 17u: open deur met ani-
matie en een hapje en drankje in De 
Vrolijke Kring, Priestersstraat 38.
Info : Lucile Delghust, 055/316791, 
devrolijkekring@skynet.be

Lint
Woensdag 17 oktober om 20u in het 
ontmoetingscentrum De Witte Merel, 
Liersesteenweg : theaterstuk ‘Van hier 
naar ginder en terug’ met korte nabe-
spreking en een drankje aangeboden 
door het OCMW. 
Een toegangskaart kost 5 euro, te 
bekomen bij het OCMW: adminis-
tratieve.dienst@ocmwlint.be of tel. 
03/4601860.
Info: Erik Prims, 0496/536126

Aalst
Woensdag 26 september van 20-22u 
in LDC De Maretak: Politiek debat 
‘Stop de Armoede Aalst’. Aan de hand 
van twaalf beleidsaanbevelingen voor 
een integraal armoedebestrijdingsbe-
leid gaat het publiek in dialoog met 
de verschillende Aalsterse politieke 
partijen.
Zaterdag 20 oktober van 14-16u 
op het Vredeplein: stille optocht met 
plakkers op de mond ‘Armoede is 
een zaak van iedereen en moet nu 
meteen aangepakt worden’. Deze 
symbolische optocht sluit af met een 
explosief (lawaai)moment ‘we laten 
onze stem meetellen’ en een optre-
den van het koor Onze Rijkdom. 
Info: Werkgroep Stop de Armoede, 
Heidi Degerickx, 053/783660, 
http://stopdearmoede.welzijn.net
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“Na de klasfoto kregen de kinde-
ren de foto’s mee naar huis, zodat 
ze een bestelling konden doen. 
Behalve de kinderen waarvoor de 
schoolfactuur niet betaald was: 
die kregen, in een open enve-
loppe, een brief mee naar huis 
dat ze de klasfoto’s niet krijgen 
zolang de rekening niet betaald 
is. Alle andere kinderen zagen 
natuurlijk dat enkelen de foto’s 
niet meekregen. De volgende dag 
was één van de kinderen van mijn 
klas niet op school. De directeur 
had ’s avonds een kwade telefoon 
gekregen van zijn ouders, die het 
schandalig vonden dat hun kind 
werd gebruikt om druk op hen 
te zetten. Volgend jaar weiger ik 
zo’n brief mee te geven in mijn 
klas. Met enkele collega’s willen 
we deze manier van doen ook in 
vraag stellen op de leerkrachten-
vergadering. Als je rechtstreeks 
met de ouders gaat praten, vind je 
altijd een oplossing.” 

“Ik bel over een gezin waarvan 
we de ouders al van in de jaren 
’90 kennen. Eén van hun dochters 
sprak ons aan voor het zoeken 
van een woning. Het is een groot 
gezin van 10 personen. De ge-
meente laat niet toe dat zo’n groot 
gezin in drie  kamertjes woont - 
het enige wat het met veel moeite 
kan betalen. Onlangs werden ze 
uit hun huis gezet en nu leven ze 
bij familie, in één kamer en een 
keukentje.

Ze hebben al zoveel stappen 
gezet maar vinden geen geschikte 
woning! Iedere keer verhuizen, op 
de vlucht met de weinige bezit-
tingen, wat een stress! Ze doen 
er alles voor om als gezin samen 
te blijven en te vermijden dat de 
kinderen geplaatst worden.” 

Feitenblad
Ook jij maakt wellicht situaties 
mee waarin je denkt: “dàt kan 
toch niet?”, wanneer je ziet wat 
kinderen, jongeren, gezinnen 
omwille van de armoede moeten 
meemaken.  
Wij vragen je om ons dit te 
signaleren door een feitenblad te 
schrijven over wat je het meest 
hierin verontwaardigt. Maar ook 
over hoe je, alleen of samen met 
anderen, stappen zet om er iets 
aan te doen. 

We zullen deze feitenbladen 
vanaf september als uitgangspunt 
nemen om samen voor de volgen-
de vijf jaar te beslissen welke ken-
nis we gaan verzamelen, welke 
acties we zullen opzetten en hoe 
we daarbij op elkaars moed en 
steun zullen rekenen. Plaatselijk, 
in ons land en internationaal. 

Niet langer zwijgen
De armoede waarin mensen en groepen leven, is een voortdurende vorm van geweld en terreur. Dat 

is één van de conclusies van een jarenlang onderzoek van de internationale Beweging ATD Vierde 
Wereld, dat onlangs in samenwerking met UNESCO werd bekendgemaakt (zie vorig VierdeWereld-

blad of onze website). 

In dit artikel roepen we aan de hand van twee voorbeelden en uitleg op om zelf situaties van onrecht te sig-
naleren en te melden met een zogenoemd ‘feitenblad’, zoals dit op de volgende bladzijde te vinden is. 

Eén van de redenen waarom de realiteit, net als bij andere vormen van geweld, niet door de slachtoffers 
ervan wordt bekendgemaakt of aangeklaagd, is dat ze daardoor nog meer dreigen te worden vernederd en 
beschadigd. 
Zoals die vader, die onlangs ten einde raad naar de pers wilde toestappen omdat zijn klachten over de 
slechte behandeling van zijn kind in de instelling in de doofpot dreigden te belanden. Zijn advocaat zei 
hem: “Doe dat niet, zwijg erover. Nergens zal men je kind nog willen als je dat doet!” Nu mag hij haar een 
tijdlang niet meer bezoeken. 

Maar hoe kan recht geschieden, als de ergste schendingen van de waardigheid en rechten van mensen 
nergens aan het licht komen? Hoe komen we als samenleving vooruit, als de slachtoffers van grote armoede 
niet geloofd worden en ze telkens aan het kortste eind trekken, zodat eens temeer over hen en niet met hen 
wordt beslist over hun leven en dat van hun kinderen? 

Twee feiten van het onrecht van de grote armoede vandaag 
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Uitdaging
De uitdaging is groot : in ons 
land en in heel Europa wordt het 
de laatste jaren steeds moeilijker 
om de waardigheid en de meest 
elementaire rechten van iedereen 
te doen eerbiedigen. Steeds meer 
overheden en burgers vinden het 
normaal dat gezinnen en hun 
kinderen, die het vaak al lang heel 
moeilijk hebben, nog jarenlang in 
grote armoede zullen vastzitten. 
Dat is onaanvaardbaar. 

Om dit regelrechte geweld, dat 
mensen in armoede wordt aan-
gedaan, tegen te gaan, willen we 
de ervaring en kennis verzamelen 
van wie de mensonwaardige ma-
nier waarop mensen in armoede 
worden behandeld schandalig 
vinden. Het gaat om mensen, die 
zelf de vernedering, de betutte-
ling en afhankelijkheid van hen 
en hun gezin weigeren. Maar ook 
om andere burgers en groepen, 
van alle rangen en standen. 

Dit sluit ook aan bij het thema dat 
de Verenigde Naties voor 17 okto-
ber van dit jaar besliste : « Het ge-
weld van de armoede beëindigen: 
rekenen op ieders vaardigheden 
om vrede te stichten ». 

Herman Van Breen

 

1Vertel zo precies mogelijk deze situatie. 
Wat is er gebeurd ? Wanneer? Waar ? Wie maakte dit mee ? Wie 

was erbij betrokken ? Hoe verliep alles? Welke plaats had u in dit ge-
beuren?... (u mag ook anoniem blijven).
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

2   Wat vindt u onrechtvaardig ? Wat hebben de betrokken personen 
meegemaakt omwille van de armoede? 

Welk(e) recht(en) werd(en) naar uw mening geschonden, welk geweld 
werd aan mensen aangedaan omwille van de armoede ? Waar ligt het 
probleem? 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

3 Wie reageerde op deze situatie ? Wie heeft stappen gezet? 
Wat hebben de betroffen personen al gedaan ? En de anderen? Wie 

deed wat? Wat heeft de zaak vooruitgeholpen, wat heeft ze tegenge-
werkt?  
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

4 Wat moet er gebeuren opdat dergelijke situatie ook anderen niet 
meer overkomt ? 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Wij zouden het bijzonder waarderen indien u de antwoorden op deze 
vragen naar ons zou willen opsturen, per post of per email, met uw 
naam en adres. Dit kan ook anoniem. U kunt de vragen ook online 
invullen op onze website. Wilt u er liever eerst over praten, neem dan 
gerust telefonisch contact op met ons secretariaat. 

Bedankt voor uw inzet ! 

« Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven, 
worden de Rechten van de Mens geschonden. 

Ons verenigen om die te doen respecteren 
is een heilige plicht » 

U              was getuige van of u maakte een situatie van onrecht mee, 
waarbij één of meerdere rechten niet werden gerespecteerd.

Het onrecht van de grote armoede vandaag : 
Een feit



KALENDER 

Voor giften en lidmaatschap kunt u stor-
ten op rek.nr.: 000-0745336-85 (IBAN: 
BE89 0000 7453 3685) Giften van 40 
euro of meer per jaar zijn aftrekbaar 
van de belastingen. Een fiscaal attest 
wordt in februari afgeleverd.

ATD Vierde Wereld België is lid van de 
Vereniging voor Ethiek in de Fondsen-
werving (VEF) en ondertekende haar 
ethische code. Op www.atd-vierdewe-
reld.be vindt u meer informatie over 
hoe u ons (financieel) kunt steunen en/
of lid kunt worden. 

Lid van de Internationale Beweging 
ATD Vierde Wereld, een niet-gouver-
nementele organisatie (NGO) voor 
armoedebestrijding. Ze is niet gebonden 
aan een geloofsovertuiging, levens-
beschouwing of politieke stroming. 
Het belangrijkste doel is: de armoede 
bestrijden met de armsten zelf en vanuit 
hun ervaringen en kennis. De acties zijn 
gericht op de eerbiediging van ieders 
waardigheid en  mensenrechten: een 
duurzame basis voor de uitroeiing van 
grote armoede. 

VIERDEWERELDBLAD

Uitgave van de Beweging 
ATD Vierde Wereld
Victor Jacobslaan 12
1040 Brussel
(02) 647 92 25 / 647 99 00
contact@atd-vierdewereld.be
www.atd-vierdewereld.be

Verantwoordelijk uitgever:
Herman Van Breen, zelfde adres

MEDESTANDERSSHELTER
Elke eerste donderdag van de 
maand van 17u tot 20u. Onze 
deuren en telefoonlijnen staan 
open. Breng zelf je picknick mee, 
wij zorgen voor soep. VierdeWe-
reldhuis. 
Eerste shelter nieuw seizoen: 
do. 4 oktober. 

ACTUELE INFORMATIE: zie 
www.atd-vierdewereld.be. 

VOLKSUNIVERSITEIT VAN DE 
VIERDE WERELD
Plaats van dialoog met mensen 
in armoede. Op uitnodiging. 

KENNISVOORMIDDAGEN 
Vanuit ervaring via inzicht tot 
inzet verdiepen actieve leden 
zich met een gastspreker in 
een actueel thema. 

Zaterdag 10 november. Wer-
ken rond feitenbladen ‘Mel-
ding onrecht’. Zie artikel in dit 
blad. Volgende kennisvoormid-
dag : za. 23 februari 2013.

Zondag 30 september, 
Willebroek gemeentelijke feest-
zaal, 10u30 - 19u.
30 JAAR VOLKSUNIVERSITEIT 
VAN DE VIERDE WERELD en 
30 JAAR GROEP WILLEBROEK
11u-12u30: Volksuniversiteit. 
Op uitnodiging.

14u-15u30: Voortzetting dia-
loog in debat met gasten, 
beleidsmakers, vertegenwoordi-
gers van de Vierde Wereld. Vrij 
toegankelijk. 
16u30-18u30: Film  ‘Joseph, de 
rebel - Van wanhoop tot verzet’ 
met nagesprek. Vrij toeganke-
lijk.
Doorlopend : expo rond We-
relddag van Verzet tegen Ar-
moede en internationale bewe-
ging ATD Vierde Wereld, 30 Jaar 
Volksuniversiteit, getuigenissen, 
documentaires, publicaties. Kin-
derhoek, café en ontmoeting.

Dinsdag 27 november, 
19.45 -21.45 u Volksuniversiteit 
Antwerpen.  

17 OKTOBER, WERELDDAG 
VAN VERZET TEGEN EXTREME 
ARMOEDE
Zie de speciale agendapagina 
in dit blad. 

SEMINAR : ‘Opkomen voor 
een duurzame ontwikkeling die 
niemand uitsluit’ 
20, 21, 22 januari Brussel.
Internationaal seminar, georga-
niseerd door de Beweging ATD 
Vierde Wereld 
100 Deelnemers wisselen ken-
nis en ervaring uit in verschil-
lende talen (vooralsnog: Engels, 
Frans, Spaans en Pools). 
Plaats: Bouche-à-l’Oreille, Felix 
Hapstraat 11, 1040 Brussel

FILM
‘Joseph, de rebel – Van wan-
hoop tot verzet’ 
Aangrijpende film  over een 
gevecht voor waardigheid en 
mensenrechten en de oorsprong 
van 17 oktober, Werelddag van 
Verzet tegen Extreme Armoede.
Asse – zondag 30 september 
ism MSC-Lekenbeweging. 
Brugge – zondag 7 oktober ism 
ATD Vierde Wereld Brugge.
Turnhout – dinsdag 9 oktober 
ism ‘t Antwoord.
Hasselt – woensdag 10 oktober 
ism ATD Vierde Wereld Limburg
Ronse, 18 november ism De 
Vrolijke Kring.
Voor nadere info en meer 
plaatsen en data : www.atd-
vierdewereld.be.

KENNISMAKING MET ATD 
VIERDE WERELD
Zaterdag 4 november van 10 
tot 13 uur, VierdeWereldhuis 
Brussel. 

De Internationale Beweging 
ATD Vierde Wereld wat is dat, 
wie zijn dat? De beste manier 
om ons te leren kennen is ons 
ontmoeten. We lunchen samen 
om 12u30.  Breng zelf een pick-
nick mee, wij zorgen voor soep. 
Aanmelden via het secretariaat. 
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Film op TV - Canvas - 
zaterdag 13 oktober om 14 uur

‘Joseph, de rebel – 
Van wanhoop tot verzet’


