
Doelstelling

ATD Vierde Wereld streeft naar de verwezenlijking van alle mensenrechten in hun ondeelbaarheid
voor alle mensen. Wij willen naast de armsten staan en opkomen voor hun gelijkwaardigheid en de
samenleving zodanig beïnvloeden, dat de rechten van de armsten worden onderkend, gerespecteerd
en gerealiseerd.

De  stichting  baseert  zich  volgens  haar  statuten  op  de  fundamentele  uitgangspunten  van  de
Internationale beweging ATD Vierde Wereld en met name: 
"Ieder mens als zodanig heeft een fundamentele en onvervreemdbare waarde die zijn menselijke
waardigheid uitmaakt. Welke zijn leef- of denkwijze, maatschappelijke of economische positie, of
afstamming  ook  moge  zijn,  ieder  mens  –  en  met  name de  arme  mens  -  behoudt  geheel  deze
wezenlijke waarde die hem op één lijn stelt met alle andere mensen. Deze waarde verleent een ieder
hetzelfde onvervreemdbare recht in vrijheid te handelen voor zijn eigen welzijn en dat van anderen.
Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven, worden de rechten van de mens geschonden. Zich
verenigen om die rechten te doen eerbiedigen is een dure plicht." 

 a. Het nemen of steunen van initiatieven die beogen het leven, de persoon en het gedachtegoed van 
Père Joseph Wresinski levend te houden en bijgevolg:
b. Het opsporen van en de strijd tegen de (maatschappelijke en culturele) buitensluiting van mensen,
in het bijzonder de meest ernstige vormen daarvan.
c. Het bijeenbrengen van de armste en meest uitgesloten mensen in een maatschappelijke stroming, 
de Vierde Wereld, waarin de armsten met hun bondgenoten (leden van het internationaal 
volontariaat en medestanders) samen strijden voor een samenleving zonder extreme armoede en 
maatschappelijke uitsluiting.
d. Het vertegenwoordigen van de uitgeslotenen en de verdediging van hun rechten voor zover en 
zolang zij daartoe zelf niet in staat zijn. Oogmerk is hen ten spoedigste zelf daartoe in staat te 
stellen.
e. De volledige ontplooiing en participatie van die personen en bevolkingsgroepen, die het meest 
misdeeld zijn in de samenleving die hen omgeeft, en wel door middel van daadwerkelijke actie en 
wetenschappelijk onderzoek. 


