
Hoe kunnen we een Europa  
voor alle mensen bouwen  ? 

« 

 

Dat is het verzoek dat door een afgevaardigde uit 
Luxemburg tijdens de Europese Volksuniversiteit Vier-
de Wereld op 5 maart 2012 in Brussel gelanceerd werd 
aan het adres van het Europees Economisch en Sociaal 
Comité (EESC).  
 
Dat maakt ook volledig duidelijk wat de betekenis is van 
deze ontmoeting tussen mensen die in armoede leven 
en solidaire burgers, afkomstig uit 10 landen, vertegen-
woordigers van Europese instellingen en andere actieve 
figuren in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. 
Het ging erom, uitgaande van de ervaringskennis van 
de armsten, samen te zoeken naar nieuwe mogelijkhe-
den om een rechtvaardiger Europa te bouwen waarin 
ieders waardigheid en burgerschap erkend wordt.  
Deze Europese Volksuniversiteit Vierde Wereld was op 
zichzelf al een oefening in burgerschap. Het is onze 
wens dat dit bij zal dragen tot een beter begrip met als 
doel een Europa te bouwen dat daadwerkelijk en duur-
zaam menselijk zal zijn.  
 

Véronique Reboul-Salze en Dominique Béchet 
ATD Vierde Wereld - Afgevaardigden Regio Europa 

 

ATD  

VIERDE WERELD 

Samen ACTIEF als  
BURGER voor een EUROPA 
zonder armoede en uitsluiting  

Dat moet je aan ons vragen,  
aan wie het zoals ons moeilijk hebben in het leven, 
want wij kennen de realiteit en de gevolgen van de 
crisis in ons leven van alledag. Het is voor ons erg 
belangrijk erkend te worden door het beleid  zodat 
onze ideeën en behoeftes onderkend worden. 

« 



B 

urgerschap en  samenleven  
met onze verschillen  

Zich inzetten in zijn eigen wijk  «  
Ik heb mezelf van jongs af aan een 
recht toegeëigend: het recht om te 
strijden, alleen en samen met an-
deren. Het is heel moeilijk geboren 
te zijn met het brandmerk van de 
uitsluiting. Dat blijft je je hele leven 
achtervolgen. Ik heb samen met 
andere vrouwen uit de wijk gestre-
den om de situatie in de buurt waar 
ik woon te verbeteren. Om twintig 
jaar geleden de school te kunnen 
openen hebben we ze eerst 
schoon moeten maken omdat de 
gemeente het niet deed. In een 
wijk die achteruit gaat kan een flin-
ke schoonmaakbeurt duidelijk 
maken dat er best iets kan veran-
deren. Wij zijn doorgegaan met 
de strijd om busvervoer in de wijk 
te krijgen want dat was er niet.  

« 
In ons woonblok hebben sommigen 
al maanden geen warm water meer, 
en de daken lekken. De wijk wordt 
aan zijn lot overgelaten. De bewoners 
zijn eind 2008 voor het eerst bij el-
kaar gekomen om druk uit te oefenen 
op de overheid ter behoud van het 
speelterrein. Met de hulp van de 
maatschappelijk werkster hebben we 
vertegenwoordigers van de politie en 
het gemeentebestuur uitgenodigd om 
naar het speelterrein te komen. Ze 
zijn gekomen. Zo hebben we de ba-
sis gelegd voor de steungroep aan de 
ouders. We hebben een naschoolse 
club voor de kinderen opgericht. We 
hebben subsidies gekregen en dat 
heeft ons moed gegeven om ons te 
vormen zodat we beter in staat zou-
den zijn om de kinderen te hel-
pen.  

Italië  Ierland 

» 

urgerschap en toegang tot basisrechten  
voor iedereen  

Samen handelen voor het recht op huisvesting  

zonder echte huisvesting  
worden veel andere rechten geschonden  

« Dergelijke situaties moeten aangekaart worden 
bij het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens in Straatsburg nadat eerst de beroepspro-
cedures in eigen land uitgeput zijn.  Niet alleen 
voor deze mensen is dit van belang maar 
ook voor de toekomst van de kinderen die 
erbij betrokken zijn.  

Als gevolg van ontslag of uit huiszetting hebben veel mensen geen 
woonruimte meer:  

Wij hebben op een camping gewoond waar meer dan 150 
plaatsen bezet werden door mensen die er permanent 
woonden. Als je de gemeente waar je woont verlaat word 
je na enige tijd uit de registers van de gemeente verwij-
derd. Je wordt dan beschouwd als "woonachtig in het bui-
tenland". En als je geen adres hebt is het veel moeilijker 
om werk te vinden of gebruik te maken van sociale bij-
stand. Als je identiteitsbewijs verlopen is is het heel moeilijk 
het te laten verlengen. Je wordt een vluchteling in eigen 
land.  

« 

 » 

 » 

België 

Nederland  

Het gezin ondersteunen om te voorkomen dat het uit elkaar valt door de armoede 

Hoe kun je je burger voelen als je gescheiden bent van je ouders, van je broers 
en zussen zonder dat je betrokken bent geweest bij de beslissingen  

Een aantal van mijn kinderen zijn uit huis ge-
plaatst. Bij de rechtbank zijn mijn kinderen niet 
gehoord. Mijn gezin is stuk gemaakt. Mijn kinde-
ren willen weer bij mij wonen maar krijgen daar 
geen toestemming voor, ze krijgen zelfs geen 
toestemming om elkaar te zien. En misschien 
willen ze geen deel meer uitmaken van deze 
maatschappij als ze 16 of 18 jaar oud zijn, 
omdat ze hen nooit hebben toegestaan 
deel uit te maken van deze maatschappij.  

« 

» 
Verenigd Koninkrijk  

Ik voelde me burger in mijn wijk omdat ik iemand naar de 
rechtbank heb kunnen begeleiden en haar terzijde heb 
kunnen staan om te voorkomen dat haar kinderen uit 
huis geplaatst zouden worden als gevolg van kwaad-

sprekerij door haar familie en buren. De rechter heeft naar 
me geluisterd en de kinderen zijn niet uit huis geplaatst. Ik 
heb haar verdedigd met het risico de hele buurt tegen mij in 
het harnas te jagen. Ik ben militante van ATD Vierde Wereld, 
ik heb op straat geleefd, het is me gelukt weer overeind 
te komen. Het is mijn taak om deze persoon te helpen 
door te gaan.  

« 

» Frankrijk  

Een militante uit Ierland toont foto’s uit haar wijk  

» 

? 

B 



B 

Informeren van mensen die hun rechten niet opeisen en naast hen staan  

«
Veel mensen uit mijn wijk hebben gezegd: 
’We mogen niet stemmen‘. Ik heb hun ge-
vraagd waarom, want iedereen heeft stem-
recht. ‘Dat weet ik, maar naar onze mening 
wordt nooit gevraagd, ze zeggen dat we ner-
gens bij zijn’. De politieke partijen moeten 
echt naar de 'arme' wijken komen.  

« 
In België geeft het OMNIO-statuut mensen met een 
laag inkomen en hun gezinsleden recht op een be-
tere terugbetaling van geneeskundige verzorging . 
Maar door slechte informatie of ontmoediging van-
wege de complexiteit van de te ondernemen stap-
pen, dient maar een klein deel van de rechthebben-
den een verzoek in. Teneinde verbetering in deze 
situatie te brengen, hebben de afdelingen van een 
ziekenfonds in Oostende het project KAAP (Kansen 
Armoede Prioriteit) op poten gezet. De medewerker 
van het project neemt contact op met mensen die 
het moeilijk hebben, neemt de tijd om te luisteren 
naar hun vragen, gaat op huisbezoek als het nodig 
is en fungeert als tussenpersoon naar allerlei admi-
nistratieve diensten. Deze stap vooruit naar een 
betere toegang tot de gezondheidszorg voor ieder-
een is de vrucht van een dialoog en het langdurig 
samenwerken van verenigingen, mensen die 
armoede kennen en diensten en instellingen in 
België.  

Frankrijk  

België  

 » 

urgerschap en deelname aan het openbare leven   

Burgerschap vooruitgang laten boeken door te steunen op de ervaring 
van mensen die in armoede leven  

«

 » 

Omdat ik in een gespecialiseerde klas ge-
zeten heb vanwege een handicap werd ik 
beschouwd als zijnde niet in staat om te 
werken. Men heeft in mijn plaats beslist 
over mijn beroepskeuze.  

« 

 » 

 » 

Duitsland  

Zwitserland  

Ik heb ervaring met dakloos zijn. Mensen scha-
men zich om afhankelijk te zijn van een uitkering 
vanwege langdurige werkloosheid of om die zelfs 
maar aan te vragen. Ze hebben er een hekel aan 
om naar de betreffende dienst te gaan omdat ze 
‘uit de hoogte’ behandeld worden. Zolang de di-
rect betrokkenen niet als gelijkwaardige partners 
behandeld worden is er sprake van uitsluiting en 
wordt hun burgerschap niet gerespecteerd.  

Wanneer je het gevoel hebt erkend te wor-
den kun je je stukje bij beetje investeren in 
de wijk, niet alleen in de buurtgemeen-
chap maar ook elders, bijvoorbeeld op 
school.  

« 

Spanje  

Egbert HolthuisEgbert HolthuisEgbert HolthuisEgbert Holthuis        

Europese Commissie  

 “Het zijn vooral de politieke en financiële aspecten 
die op de agenda van Europa staan, maar niet de 
armoede. Ik zal naar u luisteren om meer argumen-
ten te verzamelen en met de elementen die u in-
brengt wil ik u nog beter vertegenwoordigen bij de 
instellingen.”   

Eugen Brand Eugen Brand Eugen Brand Eugen Brand         

Algemeen afgevaardigde van de Internationale 

Beweging ATD Vierde Wereld:  

“Europa kan geen Europa van mensenrechten, democra-
tie en vrede worden als de zeer armen er geen deel van 
uitmaken. Het is belangrijk burgerschap te creëren aan 
de hand van de ontmoeting tussen degenen die gecon-
fronteerd worden met armoede en de anderen, leren om 
na te denken, te handelen, samen te beslissen. “ 

Charles GoerensCharles GoerensCharles GoerensCharles Goerens            

Europees Parlementslid, Luxemburg  

 “Voor wat betreft de strijd tegen armoede ligt de ver-
antwoordelijkheid in eerste instantie bij de lidstaten. 
Wat ik nooit zal accepteren is dat iedereen onder el-
kaar de bal toespeelt. Europa moet ook zijn werk doen. 
Het is niet de één of de ander, maar de één en de an-
der. Het is de interactie tussen de twee die het mogelijk 
maakt een antwoord te geven.” 

 » 

Europese Volksuniversiteit Vierde Wereld op 5 maart 2012 Europees Economisch en Sociaal Comité  



« Ik voel me geen burger wanneer de ambtenaar van de sociale dienst me behandelt als een kind en me 
vertelt wat ik nodig heb en wat ik moet doen. Het voelt aan alsof ik niet besta. 

 

Burger zijn betekent samen handelen.  

amen actief als burgers  
voor een Europa zonder armoede en uitsluiting  

Polen  » 

 Dat het Europees Economisch en 
Sociaal Comité een standpunt voor-
bereidt in samenspraak met de meest be-

trokkenen over wat "Europees burger-
schap" betekent, gebaseerd op de afwijzing 
van extreme armoede en op de effectieve 
toegang tot de mensenrechten. 

 

Dat de Europese Commissie de ef-
fecten analyseert voor de minst begun-

stigden van nieuwe beleidsmaatregelen in 
alle domeinen. Deze impactstudies dienen 
tot stand te komen met deelname van men-
sen in armoede en door hun kennis te krui-
sen met die van Europese deskundigen.  

 

Dat een belangrijk deel van het Europese 
budget besteed wordt aan de bestrijding 
van armoede en sociale uitsluiting. 

 

Dat het Europese 
Parlement invloed 

uitoefent bij de Lidstaten 

opdat ze het herziene 
Sociaal Europese 
Handvest onderteke-
nen, dat de Europese 
Unie het zelf ook tekent 
onder aanvaarding van 
artikel 30 (recht op be-
scherming tegen armoede 
en sociale uitsluiting) en 31 
(recht op huisvesting) en 
de procedure van collectie-
ve bezwaren aanvaardt.  

Dat van jongs af aan ervaring wordt opge-
daan met burgerschap  

(het samenleven, basisrechten, participatie) 
op school en op andere plekken waar kin-
deren en jongeren leven; dat iedereen, 
zelfs de meest geïsoleerde de gelegenheid 
krijgt gehoord te worden, gevraagd te wor-
den, te bouwen en deel te nemen aan pro-
jecten die een verandering teweeg kunnen 
brengen ... en daartoe kunnen beschikken 
over begeleiders die opgeleid zijn en aan-
dachtig luisteren. 

 

 Dat de participatieve democratie 
versterkt wordt  

door op alle niveaus ontmoetingen te orga-
niseren tussen verantwoordelijken en men-
sen die in armoede leven om wederzijds 
begrip te kweken, een echte dialoog te heb-
ben en van gedachten te wisselen over voorstellen die 
het beleid kunnen verbeteren. 

 

Dat de autoriteiten meer informatie geven 
over rechten door middel van aangepaste commu-

nicatie in een taal die door iedereen begrepen wordt. 
Administraties die diensten of ondersteuning leveren 
moeten alles in het werk stellen om ook degenen te ken-
nen die hun rechten niet claimen en de redenen waarom 
ze hun rechten niet claimen. 
 

Dat de sociale wetgeving van de Europese 
landen meer rekening houdt met de mobili-

teit van mensen die in armoede leven en zich ver-
plaatsen om hun levensomstandigheden te verbeteren. 
Deze mobiliteit zou in kunnen houden dat bepaalde rech-
ten gehandhaafd blijven in afwachting van het tot stand 
komen van rechten in het nieuwe woonland.  
 

Dat de gemeenten alle personen op hun 
grondgebied verplicht inschrijven in hun be-

volkingsregister, personen in armoede inbegrepen, 

opdat zij niet opnieuw verstoten en verjaagd worden. 
Niemand krijgt immers toegang tot sociale rechten zonder 
een domicilie of adres. 

   

 

S 

Belangrijkste voorstellen die over dit thema geformuleerd zijn tijdens de Europese Volksuniver-
siteit Vierde Wereld opdat de gelijkwaardigheid van allen gerespecteerd wordt en armoede 
geen reden voor discriminatie kan zijn  in de toegang tot rechten.  

Op lokaal, nationaal en Europees niveau 

 

 

   

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie in het 
kader van het programma « Europa voor de burgers ». De verantwoordelijkheid 
voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aan-
sprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat . 

Een uitgebreid rapport van de Europese Volksuniversiteit  is beschikbaar. Meer informatie? forum@atd-vierdewereld.nl –
www.atd-vierdewereld.nl (Nederland) - contact@atd-vierdewereld.be - www.atd-vierdewereld.be (België). 

 Foto’s en tekeningen : ATD Vierde Wereld  

Op het niveau van de Europese  
instellingen  
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