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HOOPDe onuitgesproken behoefte aan het hebben van een familie, van  het  één  familie  zijn. Van  vrede,  geluk  en  harmonie,  van samen delen, samen leven en samen zijn, open en eerlijk. Waar komt deze behoefte vandaan? Spruit het voort uit het gemis van het één familie kunnen zijn? Is het de pijn, het verdriet, de woede, boosheid, doordat  je als kind al  jong geconfronteerd werd met de gevolgen van armoede? Is het de frustratie dat je niet gezien en gehoord wordt. Het onrecht dat je telkens weer ervaart? Is het de behoefte aan erkenning dat je ook een mens bent, die kan liefhebben?  Wat is het wat ons samenbindt en wat ons samen doet strijden? Telkens weer, al 50 jaar lang strijden we  als  beweging  samen  met  mensen,  die  gedoemd  zijn  in armoede te leven, voor de rechten van hen. Nog altijd worden mensen buitengesloten, worden  rechten niet  gerespecteerd, wordt armoede niet als onrecht gezien. En toch blijft er die hoop, hoop op verandering, de hoop die je niet verliezen mag volgens Don Julián uit Peru."Als je niets te eten hebt of als je ziek wordt, als je geen vrienden hebt, niemand – dan moeten we nooit de hoop verliezen. Soms hebben we het gevoel dat alles  instort. Ook dan moeten we de hoop niet verliezen. Maar zelfs als de bodem onder je voeten weg zinkt, mogen we de hoop niet verliezen."Hij inspireerde met deze woorden Guillermo Diaz, Volontair in Peru, om dit schilderij  te maken. De boom stelt een persoon voor die lijdt ondanks de schoonheid om hem heen. Vaak voelen we ons alleen, zonder de wil om te leven. De zinkende planeet aarde illustreert die momenten waarop we gewoon niet verder kunnen,  wanneer  we  het  gevoel  hebben  dat  het  leven  zijn betekenis heeft verloren. Het water staat voor het leven, maar kan ook de dood zijn. Toch zien we in de boom zonder bladeren iets dat geboren wordt en bloeit. Ondanks de omstandigheden leeft het en wil het blijven  leven. De verschillende gekleurde vlinders zijn beelden van hoop dat het leven op een dag beter zal  worden.  En  de  kleuren  in  elke  vlinder  zijn  de  vele verschillende  soorten  menselijke  ervaringen  gedurende  het hele  leven.  Ieder mens  is  anders  –  iedereen  heeft  zijn  eigen manier van handelen, denken, doen en zien.En  toch willen we  samen  één  familie  zijn. Omdat we  elkaar nodig hebben om waardig mens te kunnen zijn.Dat blijkt  ook uit  de gesprekken met mensen  voor het boek “Recht  op  bescherming  van  het  gezin”.  Het  congres  over armoedediscriminatie,  de  gesprekken  tijdens  het  jongeren‑weekend  in maart, de gesprekken tijdens de klusdag  in april. Telkens weer blijf  ik het voelen, die behoefte aan één familie zijn. Ondanks dat we  soms veel moeite met  iemand kunnen hebben.  Dan  juist  vinden  wij  dat  deze  personen  ook  bij  de familie horen, er mogen zijn, omdat iedereen nodig is met zijn talenten. 

Juist  nu  vandaag  de  dag,  met  de  naweeën  van  de  corona‑pandemie.  Juist  nu  we  met  oorlog  zo  dichtbij  worden geconfronteerd, met  stijgende  brandstof‑  en  voedselprijzen. Juist nu we met de gevolgen van tekorten aan grondstoffen, overconsumptie  en  de  milieuvervuiling  te  kampen  hebben. Juist nu zoals Don Julián placht te zeggen: “Laten we de hoop niet  verliezen  dat  we  hier  samen  doorheen  komen.  Het  is belangrijk  dat mensen  verenigd  zijn  in  solidariteit,  vertrouwen houden dat alles goed komt. Zelfs als alles om ons heen instort, moeten we bij elkaar blijven. We moeten de anderen niet laten verdrinken. Neem elkaar  bij  de  hand om  samen  verder  te gaan. Marion Braad

La Esperanza (Hope), 2011 © Guillermo Diaz / ATD Vierde Wereld / CJW AR0201602058*Geïnspireerd door het verhaal en het schilderij van Guillermo Diaz, de woorden van Don Julián, de verhalen van de mensen van de Vierde Wereld om me heen. Dank hiervoor.



In  Nederland  zijn  ±  20.000  kinderen  uit  huis  geplaatst vanwege  problemen die met  armoede  te maken  hebben. Hoe komt het dat de publieke opinie daar geen schandaal van maakt? Zolang  de  Internationale  Beweging ATD Vierde Wereld bestaat, kennen we gezinnen van wie kinderen uit huis zijn geplaatst,  of  waren  de  volwassenen  zelf  als  kind  uit  huis geplaatst. En zolang al vraagt ATD hier aandacht voor. Naar aanleiding van de brute uithuisplaatsing in 2011 van alle 4 de kinderen  uit  één  gezin  hebben  we  besloten  een  boek  te schrijven. We  zijn  de  geschiedenis  van  de  kinder‑bescherming nagegaan en ontdekten dat er al sinds de 15e 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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.
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ATDVIERDE WERELD

eeuw hulp aan weduwen en wezen bestaat. Toen al werd verschil gemaakt tussen de hulp aan kinderen uit gegoede milieus  en de  aanpak  van kinderen uit  de  armste milieus. Vanaf de 19e eeuw kwamen er wezenlijke veranderingen. In dit boek vertelt een aantal mensen gedetailleerd hoe ze de uithuisplaatsingen  hebben  beleefd,  hoe  ze  door  hulp‑verleners  en  leiding  in  tehuizen  zijn  behandeld,  hoe  de oordeelsvorming  is  gegaan.  En  vooral:  wat  ze  willen veranderen. Voor de meesten hebben de uithuisplaatsingen niet geholpen uit de armoede te komen. Zij wijzen de situatie van schrijnende armoede af en verzetten zich daar tegen. Dat  verzet  werd  (en  wordt)  te  vaak  door  de  jeugd‑zorgwerkers gezien als tegenwerking, waardoor de ouders strafmaatregelen opgelegd kregen  in plaats  van hulp. We hebben  onderzoek  gedaan  naar  het  verband  tussen  de uithuisplaatsingen, de wetgeving rond armoedebestrijding, de kinderbescherming en jeugdzorg. De Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet herziening kinderbescherming in 2015 beloofden vooruitgang, maar het aantal uithuisplaatsingen van kinderen uit arme gezinnen bleef ongeveer gelijk. De  deelnemers  aan  het  boek  spraken  van  vernederingen, van schending van mensen ‑ en kinderrechten. Ze noemden ook  voorstellen  tot  verbetering.  Bijvoorbeeld  dat uithuisplaatsing  alleen  in  uiterste  gevallen mag, waar  het kind  in  gevaar  is  en  als  tijdelijke  maatregel.  Dat  ouders voldoende middelen krijgen om bij elkaar te kunnen blijven en hun kinderen zelf groot te brengen. Enkele conclusies: Het duurzame armoedevraagstuk van ouders en kinderen kan  niet  opgelost  worden  met  hulpverlening  of  met  het huidige gemeentelijke beleid. De Nederlandse wetgeving is discriminerend op grond van armoede.  Annie van den Bosch‑HöwelerWilt u dit boek bestellen? Zie pagina 8.

Nieuwe Uitgave
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INTERVIEW MET MIRJAM VAN RIJNIn  het  kader  van  50  jaar  stichting  ATD Vierde Wereld Nederland interviewen we Mirjam van Rijn, dochter van Henri van Rijn  (1944‑2016), een van de medeoprichters  van de beweging in Nederland. Mirjam is al enkele jaren bestuurslid  en  daarmee  de  tweede  generatie  van  een familie, die actief is  binnen de beweging in Nederland. Je vader was volontair en heeft de beweging in Nederland mee opgericht, daar zal je zeker trots op zijn. Je bent dus al jong met de Vierde Wereld opgegroeid, met z'n visie, welke rol heeft dat in je leven gehad en mogelijk nog?Ik ben zeker enorm trots op hem. Zo bijzonder dat hij één van de moedige jonge mensen was, die 50 jaar geleden ATD Vierde Wereld  Nederland  hebben  opgericht.Het heeft  een  grote  rol  gespeeld  en  nog,  veel meer  dan  ik onder woorden kan brengen.Van jongs af aan wisten we dat niet iedereen het zo goed heeft  getroffen  en  dat  ATD  de  mensen  met  elkaar  in contact bracht en dat mensen door ontmoeting kracht en zelfvertrouwen konden hervinden, herkenning in elkaars ervaring en wisten er niet alleen voor te staan. We hebben geleerd respect voor iedereen te hebben, we weten niet wat ieders geschiedenis is en ieders zorgen van elke dag.Zijn optimisme, zijn vertrouwen in mensen, zijn geloof en zijn  strijd  tegen  onrecht  en  uitsluiting  waren  zo inspirerend en voor velen aanstekelijk.

1982, Toen we voor ATD vier maanden in New York woonden.Van Links naar rechts, Karin, Henri en Mirjam van RijnAls  je  terugkijkt  op 50  jaar  beweging  in Nederland welke hoogtepunten waren er volgens jou?Ik  herinner  me:  de  Hobbemastraat  met  de  familie Notermans, en het Regentesseplein. De bijeenkomsten op  het Zwervel met  de  families  van  de Vierde Wereld, volontairs, vrijwilligers en   hun kinderen. (De dieren, het bos,  de  kinderbibliotheek,  oefenen  met  een  van  de allereerste computers op het Zwervel vonden we als kind heel bijzonder.) De Fototentoonstelling in het Jaar van het Kind en een grote bijeenkomst in het Congrescentrum in Den  Haag  1979,  weekenden  in  Heerlen,  in  het  Joseph Wresinski huis.

Ik vond het heel  indrukwekkend dat mensen in 1987 uit vele landen naar het Trocadero bij de Eiffeltoren in Parijs reisden  voor  een  grote  theatervoorstelling  en  het plaatsen van de herdenkingssteen op 17 oktober. Vanuit Nederland reisden we met diverse families samen in de bus. De  jaarlijkse Herdenkingen  van  17  oktober  in Den Haag, die mijn vader voorbereidde. Natuurlijk zijn voor mij  ook hoogtepunten het  verschijnen  van mijn  vaders boek 'Armoede, Noodlot of Onrecht' en de oprichting van Fonto,  documentatie‑  en  onderzoekscentrum  van  de geschiedenis van de allerarmsten in Europa.Wat is voor jou het meest wezenlijke waar de beweging voor staat?ATD Vierde Wereld  ziet armoede als een van de ergste schendingen  van  mensenrechten.  Het  is  geen  hulp‑organisatie,  maar  een  stichting  die  wereldwijd,  ook  in Nederland,  solidair  is  met  de  allerarmsten.  Ze  ziet mensen die van generatie op generatie in armoede leven als  ervaringsdeskundigen,  wil  van  hen  leren,  met  hen samenwerken, zorgen dat hun verhaal de wereld bereikt en  samen  beleid  ontwikkelen  om  hun  situatie  te verbeteren.Denk je dat een beweging als ATD nog altijd van belang is in Nederland?ATD  is  nog  steeds  van  belang,  zolang  mensen  nog  in extreme armoede leven.Wat wens je voor de toekomst van de beweging?In eerste instantie nog meer mensen in extreme armoede te bereiken en te verbinden door ontmoeting met elkaar. Belangrijk ook om door te blijven gaan met het bewust maken van het feit dat extreme armoede onrecht is. Dat blijkt  helaas  nog  altijd  hard  nodig  te  zijn. We  hopen hiermee  te  bereiken  dat  er  dusdanige  duurzame veranderingen  tot  stand  komen  waardoor  armoede oplost  en  ophoud  te  bestaan. We  hebben  dan  bereikt waar we voor staan, dan zou onze inzet  niet  meer nodig hoeven zijn. Marion Braad
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INTERNATIONALE ONTMOETING EN UITWISSELING OP HET ZWERVEL 

2022 het Europees jaar van de jeugdAankomende  zomer  vindt  in  Mery‑sur‑Oise  een  grote Europese  jongerenbijeenkomst  van ATD Vierde Wereld plaats.  Ter  voorbereiding  zijn  we  van  3  tot  6  maart bijeengekomen in Wijhe, samen met zo'n 35 jongeren uit Spanje, Polen, Frankrijk,  Ierland, België, Luxemburg en Nederland.

Jongerenteam Nederland en Pierre van Team EuropaHet  was  een  zeer  boeiend  weekend  met  een  zeer gevarieerd en leerrijk programma! Het elkaar ontmoeten en  leren  kennen  door  ijsbrekerspelletjes  en  informele momenten,  diverse  thema's  en  de  uitwisseling  over interne en  externe  communicatie  rondom de Europese bijeenkomst  in  juli  waren  de  hoofdlijnen  van  het programma. Na een lange dag werken en aansluitend een lange reis was het een zeer  fijn weerzien van bekende gezichten. Ook de kennismaking met nieuwe gezichten verliep zeer aangenaam! 

Kennis maken middels foto's

"Ik  vind  het  leuk  iedereen  te  ontmoeten,  elkaar  te  leren kennen, te discussiëren, ideeën uit te wisselen", vertrouwde Ibrahim, uit Noisy‑le‑Grand, me toe.Ik was zeer verheugd dat ik kon verblijven in het woon‑huis,    ietwat  weg  van  de  drukte,  dit  was  een  hele opluchting voor mij.De  eerste  ochtend  ging  van  start  met  kennismakings‑spelletjes, dit voelt altijd wat onwennig aan in het begin, maar het wordt al snel lachen geblazen!

Kennis maken informeel Na  de  kennismakingsspelletjes  was  het  tijd  voor  de serieuze  zaken,  aandachtig  luisteren  dus,  niet  ge‑makkelijk  in combinatie met vermoeidheid, maar  frisse lucht in combinatie met cafeïne, koek en snoepjes doet wonderen.

Samen nadenkenWie  zegt  dat  wij  jongeren  geen  ideeën  hebben  voor Europa heeft het mis. Onderwijs, huisvesting, welzijn en geestelijke gezondheid, bestrijding van eenzaamheid en pesten,  participatie.  Over  al  deze  thema's  hebben  wij gesproken. Ze zijn van essentieel belang voor  jongeren die vandaag in armoede leven in Europa. "Het is iets moois wat hier gebeurt: luisteren naar iedereen, met andere ervaringen dan de mijne,  samen sterk  staan, voelen  dat  we  in  staat  zijn  dingen  te  veranderen",  deelt Odilia, een van de ATD Jongeren Nederland.
www.twitter.com/atd_nederland

Jongeren van de Vierde Wereld
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Presenteren wat in kleine groepjes was voorbereid“Jonge mensen die een moeilijk leven hebben en het willen veranderen, het woord is aan jullie!”“Naast  deze  bijeenkomst  is  het  ook  de  bedoeling  een pleidooi  te houden voor de Europese  jeugd van de Vierde Wereld,  op  basis  van  wat  wij  jongeren  tijdens  deze thematische discussies  hebben besproken. Dit  zal,  in mei 2023  in  Straatsburg,  door  jongeren  aan  besluitvormers worden  gepresenteerd  ten  overstaan  van  de  Europese instellingen",  legt  Lou,  hoofd  van  de  European Youth Dynamics, uit. 

In kleine groepjesOok in de namiddag was het zeer aangenaam vertoeven in het groepje waar ik mee moest samenwerken.Ondertussen waren we aan het einde van de zaterdag‑namiddag  gekomen  en  was  het  bijna  tijd  voor  het avondmaal met als dessert een verrassing van Paul  (de vriend  van  Gerard).  Het  was  namelijk  zijn  verjaardag! (Nogmaals hartelijk dank Paul).

Paul deelt taart uit

Zaterdagavond was Freetime maar tijdens de bereiding van het avondmaal was de electriciteit uitgevallen, wat het  koken  wel  wat  bemoeilijkte. Wij  vonden  het uiteindelijk zeker wel wat hebben, eten bij kaarslicht!

Eten bij kaarslichtAl snel was er weer elektriciteit en toen werd ik in de grote zaal gevraagd voor een IT probleem, waar ik met hart en ziel naar gezocht heb, maar het die avond toch niet heb kunnen oplossen. De volgende ochtend was Kees snel ter plaatse  voor  het  IT‑  probleem. Samen met hem heb  ik alles  nagekeken  en  hebben  we  uiteindelijk  wel  het probleem opgelost.Zondagochtend hadden we al snel terug een goed gevuld programma voor de boeg, terug opletten dus maar koffie was er nog steeds genoeg!Na  het  goed  gevulde  programma  was  het  tijd  om  de leefruimtes en slaapkamers te poetsen, zodat alles netjes achterbleef.

GroepsfotoVervolgens  nog  een  foto  samen  met  elkaar  en  dan afscheid  nemen  geblazen.  Dit  vind  ik  steeds  het moeilijkste moment, maar ik ga steeds huiswaarts met de gedachte dat we elkaar snel zullen weerzien,o.a. bij de Europese jongerenbijeenkomst, die van 7 tot 11 juli 2022 zal plaatsvinden in Méry‑sur‑Oise (Frankrijk).Dank je wel Team 't Zwervel voor de ontvangst, het verblijf en het fijne weekend!! Lieven Geerts, ATD Jongeren NederlandJUNI 2022    Nr.177 
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WAARDIGHEID VOOR IEDEREEN IN DE PRAKTIJK:Armoedediscriminatie overwinnen.Van  7  tot  16  februari  vond  de  60ste  zitting  van  de Commissie voor Sociale Ontwikkeling plaats in New York op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties. Ook kon men virtueel aanwezig zijn. In  1995  werden  in  de Verklaring  van  Kopenhagen armoedebestrijding,  fatsoenlijk  werk  en  sociale integratie als de belangrijkste doelstellingen voor sociale ontwikkeling  als  actieprogramma  genoemd. Vanaf  het begin  is  ATD Vierde Wereld  betrokken  geweest  bij  de Commissie en is erkend voor zijn bekwaamheid, voor de dialoog en de belangenbehartiging, met de deelname van mensen  met  directe  ervaring  met  aanhoudende armoede. Drie ATD‑teams in Ierland, Burkina Faso en de Verenigde Staten waren betrokken bij de voorbereiding van de belangenbehartiging van ATD Vierde Wereld voor deze  Commissie  en  droegen  rechtstreeks  bij  aan  wat discriminatie,  armoede  en  waardigheid  voor  hen betekenen.Op 11 februari organiseerde ATD Fourth World een side‑event, met boven genoemde titel, met het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN en de NGO Commissie van Sociale ontwikkeling.Het evenement begon met een welkom van moderator Sandra Liebenberg, hoogleraar mensenrechtenrecht aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid‑Afrika. 

Sandra LiebenbergZe nodigde het publiek en de sprekers uit om na te denken over de ontwikkelingen bij het kijken naar armoede door de lens van gelijkheid en het recht op non‑discriminatie. Het    vraagt  ons  om  na  te  denken  over  hoe  armoede ontstaat door wetten, beleid en praktijken van instituties, die mensen in armoede collectief uitsluiten van volledige deelname  aan  het  politieke,  economische,  sociale  en culturele leven. Daarmee marginaliseert het hun stem en ondermijnt het hun menselijke waardigheid.

Sandra Liebenberg gaf eerst het woord aan de heer Kelly en  de  heer  Uzell,  activisten  bij  ATD Vierde Wereld  in Dublin, Ierland. De heer Kelly legde uit dat hij zijn hele leven op armoede gebaseerde  discriminatie  had  ervaren.  Hij  deelde  een voorbeeld van discriminatie die hij en zijn vrouw ervoeren na  de  geboorte  van  hun  eerste  kind,  toen  de  eerste persoon  die  hen  in  het  ziekenhuis  bezocht  een maatschappelijk werker was, die hen deed vrezen dat hun kind zou worden weggenomen. De  heer  Uzell  deelde  dat  hij  ook  discriminatie  heeft ervaren  vanwege  zijn  sociale  situatie,  waarbij  hij benadrukte  hoe  dit  leidt  tot  een  laag  zelfvertrouwen, schaamte, stigma en schuldgevoel, en over het algemeen een zware tol eist van iemands gevoel van waardigheid.De  heer  Kelly  is  betrokken  geweest  bij  verschillende campagnes  voor  sociaal‑economische discriminatie om toe  te  voegen  aan  de  gelijkheidswetgeving,  met  het argument dat "discriminatie deel uitmaakt van de ervaring van armoede en moet worden aangepakt."Hierna sprak Gouba Ousseini, een activist van ATD Vierde Wereld nationale team in Burkina Faso. Hij legde uit dat voor hem elke persoon inherent waardevol is en respect verdient."Om een vreedzame wereld op te bouwen, hebben we de deelname van iedereen nodig."De samenleving houdt echter geen rekening met ieders waarde en waardigheid. Hij heeft zelf veel discriminatie ervaren  op  basis  van  zijn  sociale  status.  Hij  vertelde verhalen  over  mishandeling  bij  het  verkrijgen  van burgerlijke registratiedocumenten, zoals geboorteakten, en  over  het  feit  dat  hem de  toegang  tot  gezondheids‑behandelingen  werd  ontzegd.  Deze  barrières  voor toegang tot juridische ‑ en gezondheidsdiensten hebben concrete en snode effecten op het leven van mensen."Als je in armoede leeft en je hebt geen vrienden, wordt je leven  behandeld  alsof  het  geen  waarde  heeft,  geen betekenis. Je leven is in gevaar."De  volgende  spreker  was  de  speciale  rapporteur  voor extreme  armoede  en  mensenrechten,  Olivier  De Schutter. Hij benadrukte dat mensen met de ervaring van armoede leven in een vicieuze cirkel van machteloosheid, stigmatisering,  discriminatie,  uitsluiting  en  materiële deprivatie, die elkaar allemaal wederzijds versterken. Om deze  cyclus  te  overwinnen,  betoogde  hij  dat we  zowel d i recte   a ls   indi recte   op   armoede  gebaseerde discriminatie moeten aanpakken, terwijl we ook moeten zorgen voor fatsoenlijke huisvesting, adequate voeding, 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gezondheidszorg,  sterke  sociale  bescherming  en robuuste wetgeving inzake minimumlonen.Mevrouw  Diane  Roman,   jur iste   en  hoogleraar publiekrecht aan de Sorbonne Law School, legde uit dat het Franse parlement in 2016 een wet heeft aangenomen, die  discriminatie  op  grond  van  sociaal‑economische status moet bestrijden.Toen  de  wet  werd  aangenomen,  zei   een  Frans parlementslid:  "Armoede  is  al  een  beproeving. Het  hoeft niet  gepaard  te  gaan met  vernedering,  stigmatisering  en afwijzing.  Het  criterium  van  discriminatie  op  basis  van economische kwetsbaarheid vandaag in de wet opnemen, is  een  deel  van  hun  waardigheid  teruggeven  aan  de uitgeslotenen, bevestigen dat ze rechten hebben en dat ze zich niet hoeven te schamen voor zichzelf."Diane  concludeerde:  "Deze  wet  is    een  sterk  politiek symbool. Het gaat niet gepaard met een resoluut beleid van tenuitvoerlegging van economische en sociale  rechten op alle  gebieden. Het  gaat  ook niet  gepaard met  een  sterke mobilisatie  om  effectieve  toegang  tot  deze  rechten  voor iedereen te garanderen."De laatste spreker was Z.E. Ambassadeur Frank Tressler, Permanent Vertegenwoordiger van Chili bij het Kantoor van de Verenigde Naties in Genève. Ambassadeur Tressler presenteerde de antidiscriminatiewet van 2012 die in Chili is aangenomen, een mijlpaal die het recht op wettelijke bescherming tegen willekeurige discriminatie erkent en een  gerechtelijke  procedure  instelt  om  daden  van willekeurige  discriminatie  aan  te  pakken  om  redenen zoals  sociaaleconomische  toestand,  ras,  etniciteit  of nationaliteit.De  wet  gaat  vergezeld  van  een  netwerk  van  sociale beschermingsbeleid  om  armoede  te  overwinnen, waardoor  sociale  beschermingsvloeren  en  toegang  tot uitkeringen  worden  gewaarborgd  voor  de  meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Ambassadeur Tressler gaf voorbeelden  van  verschillende  Chileense  programma's voor sociale bescherming: ondersteunende programma's voor gezinnen en kinderen tot negen jaar, die universele prenatale zorg en geboortehulp garanderen; toegang tot gezondheidszorg,  onderwijs  en  algemene  welzijns‑diensten  voor  minderjarigen;  en  programma's  voor uitgebreide  zorg  voor  afhankelijke  mensen,  hun verzorgers en hun families.

Ambassadeur Tressler vestigde ook de aandacht van het publiek  op  de  verbanden  tussen  kwetsbaarheid  en  de gevolgen  van  de  Covid‑19‑pandemie.  Er  werden specifieke  noodmaatregelen  genomen,  zoals  de  ver‑deling van economische hulp, vaccinatieplannen, enz. om de meest kwetsbare mensen te ondersteunen.

Deelnemers aan het side‑event Tijdens de discussie werden verschillende onderwerpen besproken  door  de  sprekers  om  tal  van  vragen  uit  het publiek te beantwoorden.Voor  de  heer Ousseini  is  er  een  grote  kloof  tussen  de wetten  en  hoe  ze  daadwerkelijk  ten  goede  komen  aan mensen in armoede.Olivier  De  Schutter  benadrukte  het  verschil  tussen horizontale ongelijkheden (ongelijkheid tussen groepen, typisch cultureel gedefinieerd, door etniciteit,  religie of ras)  en  verticale  ongelijkheden  (ongelijkheid  tussen individuen of huishoudens), en benadrukte de noodzaak om te werken aan verticale ongelijkheden om vooroor‑delen tegen mensen in armoede aan te pakken.ATD Fourth World InternationalUit de nieuwsbrief van maart 2022
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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. 

 
  

     

Vierde Wereld Verkenningen 33, Stem van de Allerarmsten volwaardig laten  doorklinken, Op weg naar een wereld, waarin niemand wordt achtergelaten.  €   5,00    Aantal: _____ exNaar een nieuwe wereld Aantal: _____ exvan € 18,95       voor € 11,45Waarde(n) volle wereld  van € 21,45       voor € 12,70 Aantal: _____ exWij zijn ook mensen  van € 16,95       voor € 13,95 Aantal: _____ exVoor andere titels van boeken en of kaarten zie in onze webshop:www.atd-vierdewereld.nl/winkel
Schrijnende armoede en uithuisplaatsing van kinderen  €   26,45 Aantal: _____ ex

Citaat gekozen door Mirjam van RijnNu er zo dicht bij huis oorlog is, zocht Mirjam naar een citaat van Père Joseph over vrede. Dit citaat werd geplaatst op de muur van de Vrede in Nijmegen op 11 februari 2017 n.a.v. de 100ste geboortedag van Joseph Wresinski en de start van de wereld‑campagne van ATD Vierde Wereld ´Stop armoede. Samen voor Waardigheid´:“Ons enige wapen isLIEFDE voor de mensheid,HARTSTOCHT voorgerechtigheid en vrede.”
NIEUW BOEK: Recht op bescherming van het gezin, 

Hoe kunnen we dat in deze tijden toepassen? Te beginnen in ons hart, ons huis, samen met de mensen met wie we omgaan, maar hoe dragen we dit verder uit en brengen we dit in de wereld?*Oorsprong van het citaat:Op 15 mei 1982 vierde ATD Vierde Wereld haar 25‑jarig bestaan. In  zijn  toespraak  zei  Joseph Wresinski:  ‘In  de  loop  van  de geschiedenis waren er vele Vincentius de Paulo, Don Bosco’s, Proudhons, Martin Luther Kings. Ze hebben gestreden, vaak zonder  middelen,  met  als  enige  wapen  hun  liefde  voor  de mensheid  en  hun  passie  voor  gerechtigheid. Vaak  waren  ze eenzaam,  onbegrepen,  vervolgd.  Enkele  verkozen  de  dood boven het verraad van hun inzet voor gerechtigheid.’ https://www.joseph‑wresinski.org/nl


