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All Together for Dignity

 

Nou,  in  Nederland  hebben  de  armsten  ook  heel  wat  te verduren. Al gaat het meestal subtieler. Een meisje van 19 jaar is opgeleid tot schoonmaak‑ster en gaat werken in een fabriek. Daar  ontdekt  ze  dat  schoonmaaksters  helemaal  onderaan staan.  Het  laagste  loon,  maar  ook  veel  minachting  en vernederingen. Zij moet ook de w.c.'s  schoon maken. Er  ligt altijd poep en pies buiten de pot. Ze klaagt daarover bij haar cheffin, maar die zei dat zij niet verantwoordelijk voor haar is. Haar  is  beloofd  dat  het  ROC    voor  begeleiding  zou  zorgen, omdat ze een handicap heeft. Maar dat was niet gebeurd.   Ze werd uitgelachen door het personeel: “Daar ben jij toch voor? Om onze  stront op  te  ruimen?” Ze kwam huilend  thuis. Met haar hulpverlener heeft  ze ergens anders werk gevonden.  In een  beschermde  werkplaats.    Maar  ook  daar  op  bijstands‑niveau. Nu  kunt  u  denken:  hè  gelukkig,  kwam het  toch  nog goed.  Ja?  Denkt  U?  Door  haar  handicap  blijft  ze  op  het bijstandsniveau staan. Zo zit de Participatiewet  in elkaar. En hoe  wordt  de  volgende  schoonmaakster  in  die  fabriek behandeld?  Vinden we dit toelaatbaar? Accepteren we dit? Wat voor toekomst kan deze jonge vrouw opbouwen? 

In dagblad TROUW van 11 januari  las ik: “Maar liefst 800.000 Mexicaanse kinderen werken 's zomers op het land in extreme hitte tussen giftige pesticiden en met gevaarlijke machines. In de Verenigde  Staten  is  intensieve  kinderarbeid  op  het  land legaal. In de agrarische sector gelden namelijk geen wetten en regels  die  kinderen  beschermen.”  Deze  kinderen  lijden  aan vergiftiging door nicotine en pesticiden. Ik ben hier enorm van geschrokken. Dat de USA dit soort misstanden nog toelaat! Wat zeuren wij dan nog in Nederland?

Annie van den Bosch

1  ) Middelbaar onderwijs, regionaal onderwijscentrum2  ) De Participatiewet is erop gericht  zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar  (bij  voorkeur: betaald) werk  toe  te  leiden. De wet voorziet ook in bijstand aan mensen die niet (meer) in staat zijn om zelf volledig in hun levensonderhoud te voorzien.

HET ONTOELAATBARE NIET ACCEPTERENDit was de leidraad van Geneviève de Gaulle, van 1964 tot 1999 voorzitter van ATD Vierde Wereld   Frankrijk. (U kunt meer over haar inzet lezen op  pagina's 3 en 4)

Soms was  er  dakloosheid  in  het  spel.    Sommigen  noemden 'erfarmoede' als hun familiegeschiedenis. Het gevoel van onrecht werd benoemd: “Ik ben een gescheiden vader en mocht mijn kinderen niet bezoeken.”

FORUMBIJEENKOMST 14 DECEMBER 2019 OP 'T ZWERVEL.Uit het hele land kwamen veertig leden en vrienden van ATD Vierde Wereld naar deze Forumbijeenkomst die deel uitmaakt van  een  internationaal  project  over  “Het  gezin  en  de Vierde Wereld”. De eerste doelen zijn, dat de mensen hier met elkaar  durven praten, zodat ze zich gesterkt voelen. Het helpt enorm, te weten dat je niet de enige bent bij wie het gezin uit elkaar wordt geslagen wegens problemen die te maken hebben met armoede. En dat er samen gewerkt wordt aan een ommekeer. Ook  enkele  bestuursleden  van  de  vereniging Vrouwen  van Europa  namen  deel.  Ze  hadden  't  Zwervel  een  grote  gift gegeven voor de modernisering van de keuken. Zij waren zeer onder  de  indruk  van  de  inhoudelijke  bijdragen  van  de woordvoerders van de Vierde Wereld. 

De volgende vragen stonden centraal:  ‑  wat zijn de belemmeringen om als gezin samen te kunnen        leven. ‑   wat is er nodig om die belemmeringen weg te nemen.In  sommige  groepjes  vertelden  deelnemers  iets  over  hun situatie of hun geschiedenis. Sommigen komen uit een groot gezin, waar grote armoede werd geleden, door  laagbetaald, zwaar  werk  en  werkloosheid.  Alleenstaande  moeders  die moeten werken, en hun kinderen alleen thuis moeten laten. Er was  sprake  van  uit  huis  plaatsing  van  kinderen,  omdat  de ouders werden beoordeeld als onbekwaam, of door ziekte van de moeder, of door huiselijk geweld in een periode waar ze geen ondersteuning hebben ervaren. 
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 Maar ook spraken ze van hun  strijdbaarheid: “Ik  heb  geleerd  om  voor mezelf  op  te  komen.”  “Ik was  ooit dakloos, nu word ik gevraagd om aan anderen uit te leggen wat het bestaan van een dakloze is, en wat me heeft geholpen om eruit te komen.”

“Als ouder word je meteen gezien als onbekwaam of als risico, dader, of beperkt. “De  jeugdzorgwerkers krijgen vaak de middelen niet om het goed te doen.”“De  angst  dat  je  kinderen  uit  huis  geplaatst  worden:  Ik  heb expres  geen  kinderen  om  die  reden.”  Er  is  veel  verdriet, boosheid en onrecht.“Alleenstaande moeders zouden niet fulltime moeten werken. “We moeten parttime werken en een uitkering kunnen krijgen.”

Deelnemers die ATD al jaren kennen voelen zich op 't Zwervel thuis  en  werken  actief mee.  Enkele  nieuwkomers  zeiden  na afloop dat ze zich herkenden en de saam‑horigheid voelden. Wat zijn belemmeringen voor het gezinsleven? 

“Je  hebt  bijna  een  HBO‑opleiding  nodig  om  alle  potjes  en voorzieningen aan te spreken.”“De kosten van levensonderhoud en de vaste lasten zijn enorm gestegen en dan nog de kosten van kinderopvang, zwemles en school‑activiteiten.”  Annie van den Bosch

Wat is er nodig voor de kinderen en de ouders? “Erkenning: "voor de kinderen wilde ik het beter doen. Ik wil het voorbeeld doorgeven.” Dat ouders serieus worden genomen in de jeugdzorg en de hulpverlening. “Goed naar de ouders en de kinderen luisteren, de tijd nemen en voor ze opkomen.” “Een goede  woning,  voldoende  inkomen,  voedsel,  een  goed netwerk,  een  club,  een  goede  buurtschap.  Elkaar  bijstaan, helpen  bij  het  opvoeden,  met  elkaar  kunnen  praten,  ver‑trouwen  hebben  en  veiligheid.  “Contact  met  je  uit  huis geplaatste  kind  kunnen  houden.”  “Bij  bezoek  aan  je  kind  de kosten vergoed krijgen als je een te laag inkomen hebt.” “Als een ouder  in  de  gevangenis  zit:  een  goede  bezoekregeling  en begeleiding  voor  het  kind.”  “Durven  praten  over  huiselijk geweld, een lotgenotengroep kan hierin veel steun bieden.”

Erkenning  van  de  burgerrechten  van  “spook‑burgers”:  een identiteitskaart en stemrecht.“De politiek moet de armsten als gelijkwaardige mensen zien en behandelen.”  
“Alles staat of valt met het hebben van compassie.”
En  wij  moeten  op  die  partijen  stemmen  die  opkomen  voor mensen  die  het  minder  hebben.”  “Aandacht  en  tijd  voor  de kinderen, liefst een moeder die thuis is en waar ze altijd bij terecht kunnen”. 

 https://www.facebook.com/ATDNederland        

Gratis kwartaalblad van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld in NederlandWij ontvangen graag reacties op het blad en de artikelen. Bezoek de website voor informatie en bestellingen.
Landelijk CentrumRegentesseplein 13 ‑ 2562 EV Den Haag070 361 57 87denhaag@atd‑vierdewereld.nlOntmoetingscentrum 't ZwervelRaalterweg 19 ‑ 8131 SB Wijhe (Ov.)0570 52 19 99tzwervel.wijhe@atd‑vierdewereld.nl

Abonnementswijzigingledenadministratie@atd‑vierdewereld.nlNederland:               www.atd‑vierdewereld.nlInternationaal:        www.atd‑fourthworld.orgOver de stichter:   www.joseph‑wresinski.org/nlFoto's: ATD Vierde Wereld, tenzij anders vermeldRedactie: Medewerkers ATD Vierde Wereld

ATDVIERDE WERELD



All Together for Dignity  www.atd-vierdewereld.nl                                 Nr.168  pagina 3

Haar strijd voor de rechten van de zwaksten brengt haar, op  een  winteravond  in  1958,  naar  Noisy‑le‑Grand,  een krottenwijk bij Parijs. Het  is een grote schok voor haar, wat ze daar aantreft, zo vertelt ze in haar tweede boek: 'Het  geheim  van  de  hoop'.  Het  lijkt  alsof  ze  terug  is  in Ravensbrück: dezelfde duisternis, dezelfde armoede, net zo'n ruimte die omringd is met een hekwerk, gevuld met barakken,  waar  de  bevolking  ronddwaalt  met  een uitgeputte blik in hun ogen en vooral: waar de menselijke waardigheid wordt ontkend. Geneviève krijgt hetzelfde gevoel van onmenselijkheid als in 1940 en reageert  met  dezelfde  vastberadenheid:  haar  strijd  is daar, in de modder, samen met degene die een grote bron van inspiratie voor haar is: Père Joseph Wresinski. 

Deze nieuwe strijd zal 40 jaar duren. Geneviève speelt een cruciale rol in het verbinden van de mensen van de Vierde Wereld Beweging ́ Aide à toute détresse´ (ATD, opgericht door Père Joseph, tegenwoordig All Together for Dignity, samen voor waardigheid) met de overheidsinstellingen. Zij voelt zich niet beter dan de anderen van de Beweging; zij is als de armen, want zij heeft dezelfde mensonterende omstandigheden  meegemaakt  in  de  oorlog.  In  1964 wordt  zij  voorzitter  van ATD. Verschillende presidenten van  de Vijfde  Franse  Republiek  ontvangen  haar  in  die functie. Na het overlijden van Père Joseph, in 1988, volgt zij  hem  op  bij  de  afdeling  sociale  zaken  van  de  Franse Sociaal‑Economische Raad (SER).
In dit boek beschrijft Christine Béhain haar persoonlijke  ervaring  met  Geneviève  de Gaulle Anthonioz.

Na  haar  bevrijding  in  april  1945  wordt  zij  actief  bij  de Vereniging van voormalig gedeporteerden van het  verzet (Adir), waar zij in 1958 voorzitter van wordt.2) Verbinding met de armen.

Geneviève de Gaulle Anthonioz(1920‑2020)1) Inleiding Het engagement van 
Op  22  september  2019  heeft Christine  Béhain  een  lezing gegeven over Geneviève de Gaulle Anthonioz tijdens de Dag van de Alliantie in Frankrijk. De Dag van de Alliantie is een regionale vormingsdag van ATD Vierde Wereld. Geneviève was  voorzitter  van    de  ATD Vierde Wereldbeweging  in Frankrijk, van 1964 tot 1999. Christine heeft nog met haar samengewerkt.

Lezing over Geneviève de Gaulle Anthonioz

Joseph Wresinski

Geneviève ‑ geboren in 1920 – is een nicht van generaal De Gaulle. Haar vader, Xavier, onderwijst haar in tolerantie en geeft  haar  het  katholieke  geloof  mee.  Hij  waarschuwt haar ook voor het gevaar van het fascisme dat in opkomst is. Zo ontdekt Geneviève Mein Kampf op veertienjarige leeftijd. Op vierjarige leeftijd verliest zij haar moeder en daarna haar zus, in 1938. Deze nieuwe tragedie zet haar op  het  spoor  van  wat  voor  haar  het  meeste  waard  is: verzet tegen onrecht. In 1940 besluit ze zich aan te sluiten bij de beweging “Défense de la France” (Verdediging van Frankrijk). Op 20 juli 1943 wordt zij opgepakt en gevangen gezet in Fresnes. Begin 1944 wordt zij gedeporteerd naar Ravensbrück.  Met  haar  sterke  moraal  heeft  zij  twee onwankelbare krachten: haar geloof en haar gevoel voor humor. Zij houdt de moed erin dankzij haar sterke wil en solidariteit met de andere gedeporteerden. 

Foto ATD Vierde Wereld, Centre Internationaal 

– Dag van de Alliantie (medestanderschap)– 
Nieuws uit het buitenland
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omgeving. Het risico om zelf afgewezen te worden, door zij aan zij te staan met mensen die nietsnutten, onruststokers, asocialen of  zelfs criminelen worden genoemd.' Geneviève  de  Gaulle‑Anthonioz  heeft  de  volgende hoopvolle  woorden  gesproken  tot  een  groep  lyceum leerlingen,  in  1997:  'De  mens  mag  nooit  tolereren  wat onacceptabel is voor zijn menselijke waardigheid. Kijk naar wat  diep  van  binnen  voor  jullie  het  belangrijkst  is.  Zoek daarbij een manier van leven die het waard is om geleefd te worden.  Als  jullie  dat  doen,  zal  jullie  leven  betekenis hebben.'Is  er  een  mooiere  omschrijving  denkbaar  van  wat  het betekent om mens te zijn? 3) De gelijkwaardigheid van alle mensenVoor Geneviève heeft iedere mens evenveel waarde. Een voorbeeld: Tijdens de Vél d'Hiv razzia van de Nazi's (Parijs, 1942)  wordt  Geneviève  's  avonds  uitgenodigd  bij vrienden. Een van haar vrienden zegt:  'Het  is erg wat er gebeurd  is, maar  het waren  joden.'  Dit  'Maar  het waren joden'  is  te  veel  voor Geneviève.  Er  is  geen  sprake  van mensen  die  meer  of  minder  waard  zijn.  Menselijke waardigheid is absoluut. Jood of geen jood maakt niet uit. Wat  er  gebeurd  is,  is  onaanvaardbaar.  Dat  is  zij onophoudelijk blijven herhalen.

Foto ATD Vierde Wereld, Centre Internationaal Joseph WresinskiGeneviève vertelt aan een groep leerlingen over wat zij gezien heeft in het kamp van Noisy‑Le‑Grand, vanuit haar engagement met de ATD Vierde Wereld‑ beweging. Zij  spreekt  over  het  fundament  van  de  beweging:  de gelijkwaardigheid van alle mensen: 'De enige juiste houding is dat we ons verzetten tegen wat onacceptabel is. Echte menselijkheid begint op het moment dat de ene mens zich betrokken voelt bij de menselijkheid van  de  ander.  (…)  Als  we  niet  genoeg  luisteren  naar  de allerarmsten  dan  betekent  het  dat we  niet  dicht  genoeg naast hen staan.

Foto ATD Vierde Wereld, Centre Internationaal Joseph WresinskiOp  15  april  1997,  bij  de  Nationale Vergadering,  wordt Geneviève opgeroepen om te spreken op de tribune. De woorden  die  zij  uitspreekt  brengen  de  verschillende punten  waar  zij  voor  gestreden  heeft,  samen  in  één aanklacht:  ´Na  de  afschuwelijke  beproevingen  van  de onderdrukking door de Nazi´s en de medeplichtigheid van Vichy, heeft Frankrijk de Republikeinse waarden opnieuw onderschreven.  Nu  komen  we  steeds  verder  met  het respecteren  van  de  fundamentele  waarden  van  onze Republiek. Het heeft daarbij geen zin om die waarden één voor één te verdedigen, terwijl we op andere gebieden een terugval  accepteren.  De  enige  oplossing  is  dat  we  onze krachten  bundelen  en  we  ons  inzetten  voor  meer democratie. Het is aan de allerarmsten om deze route uit te stippelen.' Zij  zegt  ook:  'Vanaf  het  begin  heeft  Joseph Wresinski gezegd dat heel dicht bij de allerarmsten staan, betekent dat we ons verbinden met hun lot. Ik begin nu te begrijpen wat  hij  hiermee  wilde  zeggen.  Zich  verbinden  aan  de allerarmsten  van  de  samenleving,  dat  betekent  het accepteren  om  risico's  te  nemen  in  ons  werk,  in  onze 

Tien jaar lang strijdt Geneviève voor de invoering van een wet die armoede erkent als onderdeel van de rechten van de  mens  en  die  de  staat  de  middelen  geeft  voor  de bestrijding  van  armoede.  In  1998  wordt  de  wet aangenomen.



Het  organisch werken  van  de mensen  volgens  schema was  goed  en  betekende  zich  constant  aanpassen. Daardoor is het resultaat goed geweest.” 

Uit de lokale groepen Utrecht en Amersfoort: Na de workshops tijdens de zomer op 14 september  en 17  oktober  de Werelddag  van  verzet  tegen  extreme armoede is een aantal mensen bij elkaar gekomen om dit samen te evalueren. “Tijdens de verschillende workshops in de zomer waren de  deelnemers  niet  altijd  aanwezig.  Dit  is  een  tegen‑valler.” “De verschillende oefeningen waren goed, het is belangrijk dat de deelnemers plezier hebben.” 

Schrijven  is aan school gekoppeld. Het  is niet altijd een prettige herinnering. Maar in de workshops 
Ook  de  deelnemers  van  de  schrijfworkshops  hebben stilgestaan bij wat ze hebben geleerd: 
Hoe meet je het gevoel van tevredenheid? Iedereen gaf een cijfer boven 70%! Een fijn gevoel dus!

“Wij hebben vooral geleerd dat het belangrijk was om het beginnende  verhaal  losgelaten  om  meer  vanuit  de personages te vertrekken. Door het feit dat wij dit hebben gedaan, was het veel gemakkelijker voor nieuwe spelers om in de springen in de voorstelling.  “Aan het begin zei ik tegen mezelf: “ik ga leren om forumtheater te doen”. En aan  het  eind  zei  ik  tegen mezelf:  “ik  ga  leren  om  een inclusief gedrag te tonen.
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“Wat nieuw voor mij was is dat je vanuit jouw gevoel mag schrijven  zonder  oordeel.  Niemand  die  er  een  oordeel over geeft. Je moet door blijven schrijven zonder erover na te denken; dat vind ik heel fijn. Het voelt als ongeremd of als vanuit je gevoel schrijven. ******Hoe staat het met ATD Vierde Wereld in Nederland? Anneke van Elderen is nu met pensioen. Christine Béhain stopt met haar  landelijke functie deze zomer en neemt een sabbatical jaarSinds afgelopen jaar komt regelmatig een groep bij elkaar om over de toekomst van de Beweging in Nederland na te denken. Het zijn: Gerard de Jong, Wouter Alblas, Marion Braad, Annie van den Bosch en Annelies Neutel. Samen met  Christine  vormen  ze  het  Uitgebreide  Coördinatie‑team. Sommige van hen hebben al toegezegd om meer verantwoordelijkheden te dragen voor de Beweging. ATD Vierde Wereld Nederland komt in een nieuwe situatie en  wordt  deze  komende  jaren  gedragen  –  zoals  in Luxemburg  ‑    door  medestanders  en  “militanten”: mensen  die  armoede  van  binnenuit  kennen  en  zich herkennen in de doelstellingen van de Beweging.

Stukjes uit de evaluaties van de deelnemers:“Als  ik aan de schrijfworkshop denk dan denk  ik aan de gezelligheid.”“Het leukste wat wij gedaan hebben is de techniek dat wij niet moesten letten op ons schrijven.”“Het onderwerp dat mij bijgebleven is, is het verhaal van Joseph.” (hier wordt de oprichter van ATD Vierde Wereld bedoeld)“Als  ik  aan de  schrijfworkshop denk dan komen allerlei gedachten  naar  boven:  bijvoorbeeld  nieuwe  mensen leren  kennen.  De  oefening  die  als  eerste  in  mijn herinnering komt is: 'schoenen kopen', en het thema aan de hand van mooie foto's. Je kon je verdiepen in het leven van mensen met een kleine beurs.”“Ik heb voor het eerst vanuit mijn gevoel geschreven en ik ben meer te weten gekomen over ATD Vierde Wereld en ik ben hen gaan waarderen voor hun rol in de maatschappij.”

Op 17 oktober hebben alle deelnemers een inhoudelijke bijdrage geleverd en  stukjes  tekst gelezen. Het publiek mocht het schrijven van een gedicht ervaren en ook het voorlezen aan het publiek. 
ontdekten  de  deelnemers  om  zonder  te  oordelen  over verschillende onderwerpen te schrijven. 

Nieuws uit lokale groepen



 pagina 6All Together for Dignity  www.atd-vierdewereld.nl                                 Maart 2020     Nr.168

BESTELLINGEN  (prijzen inclusief verzendkosten)  Vierde Wereld Verkenningen 27,  In en met onze eigen familie                samen te mogen leven: dat is onze hoop      €   3,70    Aantal: _____ ex. Vierde Wereld Verkenningen 28,  Cultuur Grondslag van ons menszijn  €   3,70    Aantal: _____ ex Vierde Wereld Verkenningen 29,  De Rotterdamwet,               discriminatie van overheidswege      €   3,70    Aantal: _____ ex. Vierde Wereld Verkenningen 30,  Wederkerigheid,                (vreedzaam) samenleven bevorderen       €    5,40    Aantal: _____ ex Vierde Wereld Verkenningen 31,  Wat we niet weten                 over armoede in Nederland       €    5,40    Aantal: _____ ex     Totaal bedrag: €  __________   Dhr / Mw :    …………………………………………...………   Incassant ID: NL 13ZZZ411514920000 Adres:             ………………………………………………….   Kenmerk machtiging: _______________(niet invullen) Postcode: ………………… Plaats: …….……………………..  Ik verleen de Stichting ATD Vierde Wereld toestemming éénmalig het bedrag van ……………… euro af  te schrijven van mijn bankrekening:    IBAN: NL ..  …. ……………………………………...  Handtekening:                                                   Datum:  Deze gehele coupon (of kopie) in een gesloten enveloppe sturen naar: Stichting ATD Vierde Wereld Nederland, Regentesseplein 13,  2562 EV Den Haag. T. 07036157 87   
Lidmaatschap van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld Ik sluit mij aan bij de uitgangspunten (www.atd‑vierdewereld.nl) en machtig ATD Vierde Wereld d.m.v.  deze éénmalige incasso. Aankruisen en invullen wat van toepassing is en deze bon sturen naar:                 ATD Vierde Wereld, Regentesseplein 13, 2565 EV. Den Haag. (NL27INGB0002752200)                              O  Lidmaatschap € 10,‑    O  Steunlidmaatschap € 20,‑     O Gift  € _____  Dhr / Mw :    …………………………………………...………   Incassant ID: NL 13ZZZ411514920000 Adres:             ………………………………………………….   Kenmerk machtiging: _______________(niet invullen) Postcode: ………………… Plaats: …….……………………..  Ik verleen de Stichting ATD Vierde Wereld toestemming éénmalig het bedrag van ……………… euro af  te schrijven van mijn bank / girorekening:   IBAN: ………………………………………………   Handtekening:                                                   Datum:    Deze gehele coupon (of kopie) in een gesloten enveloppe sturen naar: Stichting ATD Vierde Wereld Nederland, Regentesseplein 13,  2562 EV Den Haag. T. 07036157 87 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u uw bank binnen 56 da‑gen opdracht geven het bedrag terug te storten. U kunt ons ook even bellen. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u uw bank binnen 56 da‑gen opdracht geven het bedrag terug te storten. U kunt ons ook even bellen. 

Anneke van Elderen met pensioen.  Lieve mensen, graag wil ik jullie hartelijk danken voor de  mooie woorden die op mijn afscheid werden  gesproken  door  de  verschillende  sprekers, waarvan  enkele met hilarische  speeches.   Daarnaast voor de complimentenpot, de bossen bloemen, de vele  kaarten,  cadeaubonnen,  teken‑  en  schilderspullen,  de  tegeltjeswijsheid, leesboeken, bekers, en vooral voor alle liefde  en inzet waarmee dit alles mij gegund was. Ik  heb  ervan  genoten,  zoals  ik  ook  al  die  jaren  ervoor  heb  ervaren  als  een  rijke leerschool.  In Tilburg  neem  ik  deze  kennis    zeker  mee  in  mijn  plannen  voor  de  toekomst. Anneke van Elderen


