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Uit de stilte treden, onze stemmen verenigen voor waardigheid 

Door hun liederen van verzet en hoop opnieuw te  zingen, willen we de moed 

van alle mensen in armoede doorheen de geschiedenis eren.

   Voorwoord door Cassam Uteem uit Mauritius,

   voorzitter van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld

 Op 17 oktober 1987 nodigde Joseph Wresinksi, oprichter van de internationale 

 Mensenrechtenbeweging ATD Vierde Wereld, 

zangers wereldwijd uit om samen   de eerste Dag 

tegen Extreme Armoede te lanceren.  ´Of we nu zingen over liefde,  

pijn, dromen of herinneringen. Wat de woorden ook zijn, de menselijke  

stem zingt vooral over zijn verlangen naar waardigheid. Overal ter  

wereld, van de dorpjes in Guatemala en de bergen van Haïti, tot in de  

sloppenwijken van Thailand en in arme binnensteden van Europa,  

overal heb ik families horen vechten tegen de grootste armoede,  

terwijl ze over hun waardigheid zongen.´

Parijs,  17 oktober 1987, 

bij Plein van de Rechten van de Mens, 

´100.000 stemmen met de stemlozen.´ 

In 1992 verklaarden de Verenigde Naties 17 oktober tot Werelddag van Verzet tegen extreme armoede. 

De algemeen secretaris van de V.N. noemde het een zeldzaam moment waarop men armoede als een 

schending van de mensenrechten erkent. Die dag kunnen de 

mensen in armoede eindelijk openlijk over hun dagelijkse 

gevecht voor rechtvaardigheid en vrede spreken. 

Die dag roept ieder van ons op om zich in te zetten.

Op 12 februari 2017 vierden we de 100ste geboortedag 

van Joseph Wresinski. Zijn jeugd in armoede en de moed 

van zijn ouders vormden zijn persoonlijkheid, en lagen aan de basis van ATD Vierde Wereld. Door deze 

beweging vonden duizenden families in armoede elkaar.  Wresinski: ´ Ik ben jaloers op diegenen die als kind 

leerden om van muziek, dans, kunst en poëzie te houden. Ik kreeg die kans niet en leed daar mijn hele leven 

onder. Ik heb altijd getracht om aan mensen in grote armoede die kans wel te bieden.´
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30 jaar later nodigt ATD Vierde Wereld jullie uit.  Door in 2017 in jouw wijk, stad of dorp met de 

liederen van verzet en waardigheid aan de slag te gaan versterk je de inzet voor waardigheid. Door samen 

te zingen, verspreid je een boodschap van hoop, liefde, schoonheid, muziek en harmonie met mensen in 

armoede. Om een ruim publiek te sensibiliseren en om, als mogelijk, culturele, muzikale of kunstzinnige 

projecten met mensen in armoede financieel te steunen. 

Dank voor uw steun en medewerking! 

Aan elk (gelegenheids)koor waar de liederen uit het Songbook een plaats krijgen, kan ATD 

Vierde Wereld de volgende steun bieden:

1. Een liedboek en meerstemmige partituren met 13 liederen uit de hele wereld over waardigheid en verzet 

van mensen in armoede. 

2. Communicatiemateriaal: informatiemateriaal, een mini-expositiee, publiciteit over de acties in onze 

media. Clips en video´s over ATD Vierde Wereld, de oprichter Joseph Wresinksi en de campagne.

3. Mogelijkheid om samen te werken bij een manifestatie in het kader van de 30ste Werelddag van Verzet 

tegen armoede, 17 oktober 2017. 

 

Informatie

Prijs liedboek (Frans of Engels) met de partituren voor koren : 5 euro - gratis bij organisatie van een actie of 

concert. 

Wereldcampagne ´Stop armoede. Samen voor Waardigheid.´ 

www.atd-fourthworld.org/stop-poverty

Mobilisatie koren

www.atd-fourthworld.org/stop-poverty/get-involved/joining-our-voices

In België en Nederland

www.atd-vierdewereld.be

 www.atd-vierdewereld.nl

Contact 

ATD Vierde Wereld België, Victor Jacobslaan 14, 1040 Etterbeek 

(Brussel),  tel : 02 647 92 25  2017.bel@atd-vierdewereld.be

ATD Vierde Wereld Nederland, Regentesseplein 13, 2562 EV Den Haag, 

tel: 070 361 57 87, denhaag@atd-vierdewereld.nl  
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