
Voor u ligt de nieuwsbrief van de beweging
ATD Vierde Wereld. Dit blad wil de banden
tussen de leden van de Beweging in Europa
versterken door het delen van wat er actueel
is in het nieuws, kennis, nieuws uit de
verschillende Europese landen en van
toekomstige gebeurtenissen. Het blad is

bedoeld voor alle leden van de Beweging in
Europa, u kunt hem vrijelijk doorsturen en
uitdelen. Stuurt u ons voor de volgende
nummers alstublieft nieuws dat u wilt delen,
bij voorkeur met één of meer foto’s; vergeet
ook niet om belangrijke data aan ons door
te geven voor de agenda. 

Van 13 t/m 15 december was de beroemde
Argentijnse pianist Miguel Angel Estrella op
bezoek bij het team van ATD Vierde Wereld
in Warschau, in samenwerking met de
Franse ambassade. Tijdens zijn verblijf heeft
hij inwoners bezocht van een afgelegen wijk
waar ATD actief is. Ook heeft hij
meegewerkt aan een radio-uitzending en het
Chopin- museum bezocht, waar hij
scholieren ontmoette. Daarnaast heeft hij
een recital gegeven in het Presidentieel
Paleis. Hierbij waren mensen die in
schrijnende armoede leven en jongeren van
een centrum voor verslavingszorg aanwezig.
Tijdens het concert werd een collecte gestart
voor de financiering van
straatbibliotheken in Polen en
Haïti. Het bezoek van Estrella was
een goede gelegenheid voor meer
toenadering tussen ATD Vierde
Wereld Warschau en de stichting
Polen-Haïti die ook betrokken
was bij dit evenement.
Bij thuiskomst schreef Estrella: “Ik
ben erg onder de indruk van het
weerzien in Polen en van de
nieuwe vriendschappen. U ligt
mij na aan het hart.”
Miguel Angel Estrella,
ambassadeur van Argentinië bij
UNESCO, is lid van het

17 oktober-comité. Hij heeft “Music for
Hope” (Muziek om hoop te ontwikkelen)
opgericht. Deze stichting wil muziek ten
dienste stellen van de gemeenschap en
eenieders waardigheid en vrede versterken.
Tevens wil het aan muziek zijn
oorspronkelijke rol van
communicatie-middel voor solidariteit
tussen mensen en volken teruggeven.
“Toen ik deze man zag die met heel zijn
lichaam, heel zijn wezen muziek uitstraalt,
en toen ik zijn prachtige muziek vol emotie
hoorde, werd ik echt geraakt. Het was alsof
ik droomde.” (over Estrella)

Miguel Angel Estrella in Warschau
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Onder de naam Djynamo, slaan jongeren van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld
de handen ineen. In het kader van het ‘Europees Jaar van de Bestrijding van Armoede en Sociale
Uitsluiting’ in 2010, hebben de jongeren zich sterk gemobiliseerd. U hebt de oproep van de
jongeren, hun thema’s en voorstellen, kunnen lezen en horen. Deze dynamiek zet zich voort
in 2011.
Enkele van de vele voortzettingen: op lokaal niveau een samenwerking met de JOC (Jonge
Christelijke Arbeidersbeweging) in Lille, op Europees niveau door deelname van een
jongerendelegatie op het burgerforum Agora in Brussel (zie voor een uitleg van Agora verderop
in deze nieuwsbrief), maar ook op internationaal niveau een ontmoeting met jongeren in Bangui
(Centraal-Afrikaanse Republiek). 

Djynamo

Op de volksuniversiteit van de Vierde Wereld
beweging in het Noorden van Frankrijk - Pas
de Calais - van 2 oktober, was het thema
“jongeren en werk”, een erg actueel thema
voor de jongeren. Ze hadden spreekbeurten
voorbereid over studie, oriëntatie en toegang
tot opleiding of werk. Ook hebben ze een vox
pop vertoond die in de straten van Lille is
opgenomen. De twee aanwezige leden van
de JOC waren geraakt door wat ze hoorden.
ATD Vierde Wereld en de JOC hebben
besloten om samen een debat te organiseren
over het thema “werk” op 11 december.
De jongerengroep van Lille is langsgekomen
bij de “Perm’ emploi” van de JOC (een
wekelijkse bijeenkomst voor jongeren om
frustraties over werk te uiten, elkaar raad te
geven etc.) om samen het debat voor te
bereiden.
Op de dag van het debat hebben de jongeren
van de JOC een sketch gedaan om de “Perm’
emploi” voor te stellen. De jongeren van ATD
hebben de Beweging en de jongerengroep

voorgesteld. Daarna heeft de JOC verteld over
de grote campagne van 2002 rond het thema
werk. De jongeren van ATD vertoonden hun
video van de vox pop. “Wat me schokte in de
film was dat meisje dat zei dat het een kwestie
van goeie wil is, dat het je eigen schuld is als
je geen werk hebt. Ze weet vast niet hoe het
is om werk te zoeken.” – “Ik voel me capabel
om in een normale omgeving te werken maar
mij is altijd verteld dat ik dat niet kan.”

De samenwerking met een andere vereniging
met dezelfde waarden, in ieder geval over het
thema “werk”, was geweldig. Pascal van de
JOC onderstreepte dat: “Eerst wisten we wel
van elkaars bestaan maar kenden we elkaar
niet.” Jongeren van ATD Vierde Wereld en de
JOC zijn op 8 januari samengekomen om een
gezamenlijke verklaring te schrijven, onder
andere om aan te geven dat zij van de partij
willen zijn bij de ronde tafelconferentie van
de regionale Raad.

Oktober 2010 / Januari 2011 – Samenwerking met de JOC
(Jonge Christelijke Arbeidersbeweging)
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Agora ontleent haar naam aan het Griekse
forum. Het doel hiervan is om de Europese
burgers op een directe manier te verbinden met
de opbouw van de Europese Unie. Europa wordt
voor hen en moet daarom met hen worden
gebouwd. Agora concentreert zich op de toe-
komstige uitdagingen, kansen en instrumenten die
het nieuwe Verdrag de Unie biedt.
Europese politici en organisaties voor armoe-
debestrijding kwamen samen op deze Agora. Als
vervolg op haar ontmoeting met jongeren tijdens
het burgerdebat van 17 oktober in Brussel, liet
Isabelle Durant, vice-president van het Europees
Parlement, de jongeren van Djynamo deelnemen
aan de discussie over welke middelen er nodig

zijn om armoede te bestrijden. Aldus was er een
delegatie jongeren uit België, Frankrijk en Polen
aanwezig. De jongeren namen deel aan de
werkgroep “Economische en financiële crisis:
toegang van mensen die in onzekere
omstandigheden leven   tot een fatsoenlijke en
duurzame leefstijl – uitdagingen voor het Europese
model van samenleven.”
Marie-Cécile Renoux voerde het woord namens
ATD Vierde Wereld. De jongeren namen volop
deel aan het debat en vertegenwoordigden daarbij
ook de vragen en hoopvolle verwachtingen van
andere jongeren van de jongeren beweging.
Nieuwe ontmoetingen met Europese politici en
functionarissen staan op stapel.

27 en 28 januari 2011:
Burgerforum Agora in Brussel over het thema “Crises en armoede“

Yann Bertin, vrijwilliger bij de jongeren van de
Val d’Oise in Frankrijk, heeft deelgenomen aan de
internationale jongerenontmoeting in Bangui. Hij
vertegenwoordigde de jongeren van de Val d’Oise,
maar ook de Europese jongeren van Djynamo. Hij
heeft verteld over wat ze samen ondernemen, hun
projecten en ook de oproep van de jongeren laten
zien. Bij deze ontmoeting, die plaatsvond van 3
tot 9 januari, waren mensen uit Burkina Faso,
Kameroen, Congo, de Centraal-
Afrikaanse Republiek, Mali,
Tanzania, Tsjaad en Senegal
aanwezig. Het was de eerste
keer dat er zoveel landen
deelnamen aan een ont-
moeting, ondanks dat de
moeilijkheden om aan een
visa en financiering te komen.
Yann zei ons overigens dat
sommige delegaties drie
dagen gereisd hadden om in
Bangui te komen! De
deelnemers waren jongeren
van de Tapori-beweging en/of
leiders van straatbibliotheken,

maar ook een paar ouderen, die met hen mee
waren gekomen. Er waren discussies over thema’s
als de risico’s van hun engagement en over
geweld. Ook hebben ze bepaalde wijken in de
stad bezocht. Daarnaast hebben ze een
boodschap voorgelezen op de universiteit van
Bangui voor studenten, jongeren van andere
verenigingen en een afgevaardigde van het
ministerie van Jeugd van de Centraal-Afrikaanse
Republiek.
Yann was onder de indruk van de krachtige relaties
tussen jongeren en ouderen. De ouderen voelen
zich verantwoordelijk voor de jongeren en
vertellen hen hun geschiedenis, hun ervaringen,
om ze te inspireren. Deze relaties stralen een hoop
respect uit en van beide kanten voelt men zich vrij
om zich te uiten. Veel van wat er gezegd werd
over scholen en vormingen kwam overeen met
wat de jongeren van Djynamo in 2010 gezegd
hadden.

Jongerenontmoeting in Bangui



De Ierse regering heeft eind november het
“National Recovery Plan” (een nationaal plan
voor het herstel van de economie) ingediend.
Hierdoor worden families uit arme wijken in
wanhoop ondergedompeld. Kwetsbare men-
sen blijven door dit plan in langdurige wer-
kloosheid steken.
In Ierland lukt het veel mensen niet om werk
te vinden door laaggeletterdheid. Eén op de
vijf volwassenen kan niet goed genoeg lezen
en schrijven om in een moderne economie te
kunnen functioneren. Het National Recovery
Plan wil echter 5% bezuinigen op alle alfabe-
tiserings-programma’s voor volwassenen,

gemeenschapsonderwijs, bijles en hulp voor
jongeren.
In dit soort getto’s van onwetendheid en
werkloosheid is drugsgebruik verleidelijk en
worden de vervallen wijken overspoeld door
bendes. Het plan voorziet echter in minder
hulp aan drugsverslaafden. En als er in arme
wijken alternatieven worden bedacht voor de
spiraal van vernietiging? Gekorte budgetten
voor buurtwerk!

-Samenvatting van een stuk van Françoise
Barbier over een artikel in de nationale krant
The Irish Times.

C o n j u n c t u u r
De actuele stand van zaken in de Europese economie.

a26 januari: uitreiking van een cheque van 10.000 euro voor Haïti door de Charity Bazaar
aan Barbara Walshe, vriendin van de Beweging en lid van het bestuur van de Vierde
Wereld beweging in Ierland. 

a4 februari: volksuniversiteit Vierde Wereld in Madrid, Spanje.

a19 en 20 februari: ontmoeting van de leiders van de voorbereidingsgroepen voor de
volksuniversiteit Vierde Wereld in Treyvaux, Zwitserland. 

a19 en 20 februari: nationale ontmoeting van de Zwitserse Beweging in Treyvaux.

a21 februari: vertoning van de film “Joseph, l’insoumis” (“Joseph de rebel” is een film over
het leven van père Joseph Wresinski en het ontstaan van de Vierde Wereld beweging in
Noisy le Grand) in aanwezigheid van Hare Majesteit koningin Paola van België in Brussel. 

a28 februari t/m 5 maart: Seminar voor deskundigheidsbevordering t.a.v. de kennis over het
thema: “Geweld tegen de armen”, in Frimhurst, Groot-Brittannië. 

a5 maart en 11 juni: Nationale Forumdagen in Wijhe.

a19 en 20 maart: congres over de inzet van mensen binnen de Vierde Wereld beweging in
de regio Parijs, Frankrijk.

a7, 8 en 9 april: ontmoeting van de Europese nationale teams in het nationale centrum van
de Beweging in Pierrelaye, Frankrijk. 

a16 en 17 april: opleidingsdag vrijwilligers straatbibliotheken, Polen.

a28 mei: gezamenlijke Algemene Vergadering van de verenigingen Haus Neudorf en ATD
Vierte Welt in Duitsland.

a9 juni: 30-jarig bestaan van de Beweging in Luxemburg: presentatie van het fotoalbum dat
met de families is gemaakt.

a22 t/m 30 augustus: Europees zomerseminar in Polen.

A G E N D A
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Foto’s ATD Vierde Wereld contact : gazette.europe@atd-quartmonde.org © ATD Vierde Wereld - februari 2011


