
 
 
 
 
 
  
 

Een gemeenschappelijke toekomst komt er alleen als we de 

armoede uitroeien en ons verzetten tegen uitsluiting 
 
Er zal voor iedereen in Europa vooruitgang zijn als de armsten en uitgeslotenen 
deze vooruitgang mee kunnen bewerkstelligen en er ook kunnen van genieten 
 
De crisis brengt veel onzekerheid mee. Juist daarom vraagt ATD Vierde Wereld aan de 

kandidaten voor de Europese verkiezingen om zich te engageren op basis van 

programma’s die de ambitie en de moed hebben om de bevolkingsgroepen te bereiken 

die in extreme armoede leven, dit in een geest van billijkheid zodat er een einde komt 

aan het afschrijven van de meest kwetsbaren. 

 
Als de huidige crisis geen radicale veranderingen meebrengt voor een ‘nieuwe 
wereldorde’ dan zullen de ongelijkheden blijven bestaan en bovendien voor hen 
die ze ondergaan nog meer geweld en lijden veroorzaken. 
 
Het uitroeien van extreme armoede en sociale uitsluiting moet een prioriteit zijn van de 

Europese Unie, die dit engagement al op zich nam  in 2000. Om dit waar te maken 

moeten wij, alle Europeanen, ons verenigen om onze politiek en onze acties te bouwen 

op een fundament zonder discriminatie, met participatie van de armsten, ondeelbaarheid 

en daadwerkelijke toepassing van de mensenrechten.  
Aan u, als kandidaat voor de Europese verkiezingen, vragen we om deze 
verantwoordelijkheid op te nemen: 
 

� Aanvaard niet dat in de 27 lidstaten van de Europese Unie kinderen, jongeren 
en volwassenen in onwaardige omstandigheden blijven leven, met een 

ontoereikend inkomen, zonder behoorlijke huisvesting, zonder onderwijs dat 

uitzicht geeft op een echte opleiding: toestanden die een gezin kunnen 

ontwrichten. 

� Aanvaard niet dat jongeren en volwassenen ertoe gedwongen worden te 
leven met het vernietigend gevoel dat ze nutteloos zijn, dat ze voor anderen 

niet meetellen, dat ze niet in staat zijn door hun werk of hun maatschappelijke 

inzet bij te dragen tot het algemeen welzijn, en dat ze er op de koop toe ook nog 

de schuld van krijgen.  

� Verzet u tegen elke vorm van discriminatie die wie dan ook uit het sociale 

leven uitsluit en het hem of haar onmogelijk maakt deel te nemen aan de sociale 

vooruitgang.  

� Laat u niet verleiden tot enige vorm van protectionisme: in die landen die 

het meest getroffen worden door de crisis, precies omdat ze zich in een belangrijke 

fase van hun ontwikkeling bevinden, kan dat tot niets anders leiden dan tot het 

scheppen van nieuwe haarden van armoede.  

� Aanvaard niet dat de gevolgen van de crisis op de zwaksten en de meest 
kwetsbaren worden afgewenteld, meer bepaald op de migranten, wiens 

mensenrechten te vaak genegeerd worden, of weggehoond. 

� Eis een Europa waarin ieders waardigheid wordt geëerbiedigd, een Europa 

waarin elke persoon zich harmonieus kan ontwikkelen en kan bijdragen tot de 

ontwikkeling van zijn naasten en van de hele maatschappij, een Europa dat zijn 
vooruitgang meet aan de verbetering van de levenskwaliteit van al wie 
het meest berooid en uitgesloten is, een Europa dat bijdraagt tot meer 

rechtvaardigheid en tot meer vrede in de wereld.  

 

OPROEP AAN  

DE LEDEN VAN HET  

 EUROPEES PARLEMENT 
 



Dit veronderstelt een Europa dat de fundamentele rechten van iedereen waarborgt, 

meerbepaald werk en inkomen, huisvesting, onderwijs, vorming en cultuur, gezondheid, 

rechtszekerheid, bescherming van gezin en kinderen.  

Om de grote armoede te bestrijden is er van de kant van de Europese instellingen en van 

de nationale en lokale instanties, een uitgesproken engagement nodig, sterk en 

langdurig.  

  

 

Wij vragen U:  
 

� aan te sluiten bij de groep “Comité Vierde Wereld - extreme armoede en 
mensenrechten” van het Europees Parlement, waarin naar middelen wordt 

gezocht om bij te dragen tot de werking van het Parlement, op basis van de 

ervaring, het gedachtegoed en de verzuchtingen van gezinnen die omwille van hun 

armoede het meest worden uitgesloten.  

� Ondubbelzinnig te herhalen dat er slechts toekomst is voor iedereen indien 
het uitroeien van extreme armoede en het verzet tegen maatschappelijke 
uitsluiting voorrang krijgen in de politiek en in onze inzet als burgers.  

� Een benadering van strijd tegen extreme armoede te ontwikkelen die niet 
op hulp en bijstand gebaseerd is maar op mensenrechten, door erop toe te 

zien dat de Charta van de basisrechten in de Europese gemeenschap, en de 

teksten die aan de wieg liggen van de Raad van Europa, beiden worden nageleefd.  

� Het Europees Parlement te engageren om in het Europese Jaar van de 
strijd tegen armoede en sociale uitsluiting in 2010 door middel van 
betekenisvolle beslissingen en evenementen. 

� De strijd tegen extreme armoede te verwerken in elke politiek om de 
economie nieuw leven in te blazen zonder dat het milieu eronder lijdt, in 

solidair overleg met de landen die nu het meest lijden onder de huidige crisis. 

� De bijdrage en de deelname van hen die in extreme armoede leven te 
vergroten en te verdiepen, in overleg met de partners van de officiële 

instellingen, op lokaal zowel als op Europees niveau. Hun levenservaring en de 

confrontatie met hun gedachtegoed zullen het mogelijk maken naar middelen te 

zoeken om samen een maatschappelijk project te ontwikkelen waarin iedereen, 

wie hij ook mag zijn, de plaats krijgt waarop hij recht heeft.  

 

De Internationale Beweging ATD Vierde Wereld is een niet-gouvernementele organisatie (NGO) voor 
armoedebestrijding. Ze is niet gebonden aan een geloofsovertuiging of levensbeschouwing. Ze werd 
in 1957 door Joseph Wresinski, een Franse priester, opgericht samen met de inwoners van een 
sloppenwijk in de Parijse agglomeratie. Omdat Wresinski zelf in armoede opgroeide had hij een eigen 
kijk en inzicht in de realiteit van armoede en de wijze waarop ze kan worden bestreden: met de 
armsten zelf en vanuit hun ervaringen en kennis. ATD Vierde Wereld heeft en raadgevende status bij 
Ecosoc, I.A.O., Unesco, Unicef en de  Raad van Europa. Zie ook: www.atd-fourthworld.org, www.atd-
quartmonde.org en www.atd-vierdewereld.be. 

 
 
 

 

ATD Vierde Wereld ontvangt graag uw reacties  
op deze oproep via 

 
delegation.ue@atd-quartmonde.org  

 

 
 
 


