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Zaterdag 18 februari, van 14 tot 17u, lanceert de internationale NGO ATD Vierde Wereld
de campagne “Stop armoede: samen voor waardigheid”. Op het Brusselse Beursplein
wil ze voorbijgangers interpelleren rond armoede. Daarvoor organiseert ze een
straatquiz, sensibiliserende acties, muzikale animaties en een informatiestand.

Onlangs gepubliceerde cijfers tonen aan dat in België 1 op 4 kinderen in armoede
opgroeit. In Brussel worden 4 op 10 kinderen in armoede geboren. Een ander
onderzoek toont aan dat mensen in armoede gemiddeld 2 jaar minder lang leven. Dit is
in ons land niet meer aanvaardbaar. De campagne nodigt iedereen uit om het
armoedeprobleem aan te pakken.

De manier van kijken naar mensen in armoede speelt een grote rol. Wereldwijd zijn
mensen in armoede slachtoffer van vooroordelen. Ze worden beschouwd als potentiële
fraudeurs, profiteurs of schuldig aan hun eigen situatie. Zelden horen we het feit dat
hun rechten niet gerespecteerd worden. We stellen ons geen vragen of ze wel of niet
een waardig leven kunnen leiden: een woning hebben, gezonde voeding, een job, een
gezinsleven en zinvolle activiteiten. Dagelijks worstelen ze met deze moeilijkheden.

Voor ATD Vierde Wereld is 2017 een jubeljaar: 30 jaar werelddag van verzet tegen
armoede, 60 jaar bestaan van de beweging en het 100ste geboortejaar van de stichter
Joseph Wresinski. De armoede-organisatie wil niet zomaar kaarsjes voor deze
verjaardagen uitblazen. Ze wil de brede publieke opinie mobiliseren rond de armoede-
problematiek en iedereen oproepen om armoede aan te pakken.

De geboortedag van Joseph Wresinski is wereldwijd het startsein om de campagne te
lanceren. In Brussel gebeurt dit op 18 februari met een publiek evenement op het
Beursplein. Daarna volgen andere acties in heel België. Het hoogtepunt van de
mobilisatiecampagne is gepland in de week van 17 oktober, werelddag van verzet tegen
armoede. In heel de wereld, en ook in Brussel plant ze een grote bijeenkomst.
Doorheen heel de campagne nodigt ze het grote publiek uit om de oproep tot inzet op
de website http://www.poverty-stop.org te ondertekenen.

http://refuserlamisere.org/oct17/2016/fr
http://refuserlamisere.org/oct17/2016/fr


8 FEBRUARI:
Rondetafelgesprek
bij de VERENIGDE
NATIES in NEW YORK –
Niemand langs de
zijlijn laten staan:
“Wie wordt aan de
kant gelaten en
waarom? Hoe paste
Wresinski dit principe
toe? Hoe verspreidde
hij dit idee?”.

11 FEBRUARI, om 16u
wordt een citaat van
JOSEPH WRESINSKI op
de Muur van de
Vrede van het Titus
Brandsma Memorial
in NIJMEGEN geplaatst.

11 FEBRUARI in BANGUI,
CENTRAAL-AFRIKAANSE
REPUBLIEK, zangkoor
“Zo Kwe Zo” (Ieder
mens is een mens)
en
rondetafelgesprek
over Wresinski's
aanpak.
Aanwezigen: Maurice
Guimendego,
historicus; Timoléon
Kokongo, advocaat;
Médard Sané,
theoloog; Eugen
Brand, voormalig
coördinator van ATD
Vierde Wereld
Internationaal en de
leden van ATD Vierde
Wereld van de
Centraal-Afrikaanse
Republiek.

11 en 12 FEBRUARI
vindt een cultureel
weekend plaats in de
geboorteplaats van
Joseph Wresinski in
ANGERS, FRANKRIJK. Er
is een ceremonie op
het stadhuis om hem
hulde te brengen.
Daarbij zijn mensen
met armoede-
ervaring aanwezig en
andere leden van
ATD Vierde Wereld.
Isabelle Perrin,
coördinator ATD
Vierde Wereld
Internationaal, en
Christophe Béchu
senator en
burgemeester van
Angers zijn ook
present.

IN FEBRUARI publiceert
ATD Vierde Wereld
LATIJNS-AMERIKA en
het CARAÏBISCH
gebied, een boek
rond het
gedachtegoed van
Wresinski. Deze
publicatie kwam tot
stand door een
samenwerking
tussen mensen in
extreme armoede en
onderzoekers van de
universiteiten van
Cuzco (PERU) en
Mexico.

Alle info up-to-date:
www.atd-vierdewereld.be

18 FEBRUARI

- Campagnestart Stop Armoede –
Samen voor waardigheid aan het
Beursplein in Brussel, 14u - 17u.

- muzikale animatie,
sensibiliseringsacties, straatquiz,
informatiestand, warme drank
verkrijgbaar

17 OKTOBER

- 30ste verjaardag van de
werelddag van verzet tegen
armoede. Samen met
partnerorganisaties : organisatie
van een groot evenment te
Brussel.

http://refuserlamisere.org/
http://stoppauvrete.org


Op de honderdste verjaardag van Joseph Wresinski,
lanceert ATD Vierde Wereld een oproep tot inzet. In
die oproep nodigen we iedereen uit om een
engagement in de strijd tegen armoede op te nemen.
Deze oproep is terug te vinden op de website
www.poverty-stop.org, die vanaf 12 februari online
gaat. Alle intiatieven om het brede publiek te
mobiliseren zijn ook op deze website terug te vinden.

http://refuserlamisere.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnEpC3H-PWQT8_zI0mumkFRUvldSnphkjIg6mfFeQoQsMsBw/viewform.
http://stoppauvrete.org
http://stoppauvrete.org


Aan ons en aan jullie om een individueel of
collectief verhaal te vertellen dat aantoont dat
armoede geen noodlot is, dat verschillende
mensen – elk met hetzelfde doel voor ogen –
vooruitgang boeken.

Om deze verhalen te vertellen en te bundelen,
organiseren we tussen februari en juni (exacte
data volgen) schrijfateliers in het Vierde
Wereldhuis in Brussel (op locatie is mogelijk
naargelang de vraag van lokale groepen).

De schrijfateliers gaan van start met enkele
ludieke activiteiten. Vervolgens buigen de
deelnemers zich, zelfstandig of in groep, over de
manier waarop ze hun verhaal gaan vertellen,
met hulp waar nodig. Naargelang de lengte
kunnen de verhalen meerdere vormen
aannemen, of op verschillende manieren verteld
worden (tekst, animatie, video,...).

1001 verhalen

Muziek bezit de
kracht om diverse
mensen samen te
brengen. Daarom
publiceerde ATD
Vierde Wereld een
boekje voor koren. In
deze publicatie staan
13 wereldliederen
over de strijd van
mensen die in
armoede leven.

Bedoeling is dat
koren en muzikanten
in 2017 concerten
organiseren. Deze
concerten zijn

gelegenheden om het
brede publiek te
mobiliseren en te
sensibiliseren. We
willen de boodschap
geven dat cultuur
voor iedereen
toegankelijk moet
zijn.

Over de hele wereld
zullen concerten
plaatsvinden. Enkele
gaan door tijdens “ 24
uur in d e ether” en
dit in de nacht van 16
op 17 oktober.

"Wanneer stemmen zich verenigen"

2017.belg@atd-vierdewereld.be

Tijdens het campagnejaar 2017 wil ATD Vierde Wereld
internationaal ook verhalen verzamelen. Deze verhalen
vertellen dat we door samenwerking armoede en sociale
uitsluiting kunnen overwinnen en aan vrede bouwen.

Slecht nieuws lijkt de actualiteit te domineren. Dit werkt
ontmoedigend en creëert een gevoel van onmacht. Als
we samenwerken,veranderen zaken en krijgt iedereen
een plaats in onze maatschappij.

Honderd radiostations nemen hieraan deel
en krijgen de steun van France Médias
Monde, de radio van de VN, van het
netwerk A Coeur Joie, de vereniging Coeur en
choeur, en de vereniging Kiantado.

http://refuserlamisere.org/
http://stoppauvrete.org


Kortfilms



1917: Geboren op 12 februari in
Angers (F). Zijn vader kwam uit Polen,
zijn moeder uit Spanje. Het gezin
Wresinki leeft in een
interneringskamp. Emigranten uit
West-Polen, destijds Duits
grondgebied, zijn immers midden in
de Wereldoorlog I ongewenst.

1946: Joseph Wresinski wordt
benoemd tot priester.

1956: De bisschop vraagt père Joseph
Wresinski om naar het daklozenkamp
aan de rand van Parijs te gaan. 252
gezinnen overleven er in de
modder en in de kou.

1957 : Met de gezinnen van het kamp
richt Wresinksi de vereniging ATD op.
Hij bouwt een bibliotheek, een
kleuterschool, een werkplaats, een
wasserette, een kapel,…

1979: Wresinski wordt lid van de
Sociaal-Economische Raad van
Frankrijk. In 1987 neemt de Raad het
Wresinski-rapport ´Grote armoede
en sociaal-economische onzekerheid`
aan.

1987: Op 17 oktober komen 100.000
mensen samen op het Plein van de
Mensenrechten in Parijs voor de
inhuldiging van de eerste
gedenksteen ter ere van slachtoffers
van extreme armoede. In 1992
erkennen de Verenigde Naties 17
oktober als Werelddag van verzet
tegen extreme armoede.

1988: Op 14 februari overlijdt Joseph
Wresinski. Zijn graf bevindt zich in het
internationaal Centrum van ATD
Vierde Wereld in Méry-sur-Oise (F),
ten Noorden van Parijs.

VANDAAG: ATD Vierde Wereld brengt
wereldwijd nog steeds mensen samen
met de boodschap: ´Armoede is geen
noodlot. Wij moeten ons
verenigen om armoede uit te roeien.´
Zo´n 400 volontairs werken met
gezinnen en medestanders in 30
landen wereldwijd.

enkele belangrijke data uit het
leven van Joseph Wresinski

http://www.joseph-wresinski.org/fr/


De Internationale Beweging ATD VIERDE WERELD is een niet-gouvernementele
organisatie (NGO) voor armoedebestrijding. Ze is niet gebonden aan een
geloofsovertuiging of levensbeschouwing.
In Vlaanderen is de voornaamste actie de Volksuniversiteit van de Vierde Wereld,
waar mensen die in armoede leven samen met anderen in dialoog treden.
Daarnaast doen we aan beleidsbeïnvloeding (op eigen initiatief en met andere
verenigingen samen) en zijn we actief om burgers van alle leeftijden te
sensibiliseren (via het Vierde Wereld Blad, medestandersgroepen,...)

ATD VIERDE WERELD wil armoede uit de wereld bannen door ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot
alle mensenrechten Om hiervoor de nodige politieke veranderingen te bekomen, is het belangrijk de brede
publieke opinie te sensibiliseren. Daarnaast is dialogeren met burgers en overheden noodzakelijk om
samen structurele antwoorden op armoede te vinden. Deze antwoorden zijn erop gericht mensen in
armoede respectvol en als partners te behandelen.

www.atd-vierdewereld.be
www.atd-fourthworld.org

http://refuserlamisere.org/france
https://www.atd-quartmonde.fr/
https://www.atd-quartmonde.fr/



