
Ontmoeting met Joseph Wresinski, Oktober 1987.

Fragmenten uit een interview door de jonge journaliste Claudine Faure 

met Joseph Wresinski, oprichter van de internationale beweging ATD Vierde Wereld.

Vier maanden later, op 14 februari 1988, sterft Wresinski.

Journaliste : Père Joseph, wat betekent voor u extreme armoede ? 

Wresinski:  Extreme armoede is leven zonder rechten. Gezinnen of personen leven zonder 

rechten, omdat men hen beschouwt als minderwaardig, niet bekwaam om verantwoordelijkheid 

op te nemen. Zoals ze zelf zeggen: “We worden als nietsnutten beschouwd.” (…)

Dat is extreme armoede: men ziet jouw inspanningen niet, men bekijkt jou niet.

Journaliste: Hoe kwam u ertoe om die gezinnen (in het daklozenkamp) te ontmoeten?

Wresinski: (...)  Deze gezinnen hadden nood aan erkenning,  nood aan vertrouwen in hen. 

Jarenlang heb ik mij ingespannen om mezelf en ook hen dit te geven, en om ze te verzekeren dat

ze alles konden en moesten doen om uit (armoede) te geraken. (…)

We begonnen samen te graven, te metsen, de noodwoningen (iglo’s) te vergroten, met aparte 

kamers voor de kinderen.  Zodat de kinderen minder kou hadden in de winter en minder warm in 

de zomer, en niet meer uitdroogden.  

Zo’n bijzonder avontuur dat men zei: “Als we nu een vereniging zouden oprichten?” (…)

We ontdekten in de Franse Revolutie van 1789 de ‘Aanklachten van de Vierde Staat’ . We 

zeiden: “Laten we ons de Vierde Wereld noemen? Mensen die rechtop staan en eruit willen 

komen. Gezinnen die de armoede weigeren te aanvaarden. Gezinnen die anderen vragen om zich 

met hen te verenigen tegen armoede.” 

Zo ontstond de Beweging ATD Vierde Wereld (in 1957) .

Journaliste: Wat veranderde sindsdien aan de situatie van de mensen van de Vierde 

Wereld?

Wresinski: De gezinnen die met de Beweging op weg gingen, zullen u allen zeggen: “We zijn niet 

met alles van ATD akkoord, maar ATD gaf ons erkenning”. Dat geloof ik: we gaven 
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bestaansrecht aan een ongekend volk, een afgewezen en aan de kant gelaten volk. 

De tweede overwinning was dat jongeren, mannen én vrouwen, het de moeite waard vonden om 

met de vierde wereld te strijden tegen armoede. Ik geloof dat de tweede overwinning van de 

gezinnen was: het opzetten van het (internationaal) volontariaat van ATD Vierde Wereld.

Dat ging niet zonder moeite.

Bij mijn aankomst in het daklozenkamp van Noisy, was er de soepbedeling, de voedselbank, ... 

alles dat vandaag nog bestaat voor de armen. Ik begon met de bouw van een bibliotheek. 

Natuurlijk begrepen de mensen dat niet, noch de gezinnen noch de omgeving.

Ze zeiden: “Die mensen kunnen niet lezen, en ze bouwen ze een bibliotheek!”

Daarna zette ik danscursussen op en een schoonheidssalon, om hun waardigheid te 

onderstrepen. Daardoor zagen ze hun eigenwaarde en die van anderen. Een heel avontuur omdat 

we op alle fronten tegelijk vochten. Een schoonheidssalon, dan danscursussen, bibliotheken, 

kindertuinen, en dat terwijl ze op straat leefden. Geleidelijdkaan brachten we de TV binnen, 

terwijl ze in de modder leefden. Het werd een schandaal.

Ik richtte helemaal in het begin een instituut voor onderzoek op. De wetenschappelijke 

gegevens  gaven ons zeggenschap. Dat was heel belangrijk in die periode. We plaatsten ons op 

het niveau van de UNESCO, van de VN, van UNICEF. Dat deden we bewust. Zo konden ze  niet 

zeggen dat we maar een kleine vereniging waren. Een grote of kleine vereniging, het gaat om 

ondersteuning in alle milieus. 

Journaliste: Wanneer u een regeringslid ontmoet, wat zegt u hem?

Wresinski: Ik zeg hem dat hij verantwoordelijkheid heeft, dat extreme armoede absoluut 

onaanvaardbaar is. Dat hij zich daarom deze drie vragen moet stellen: wat ik doe, wat ik zeg en 

wat ik denk, helpt dat de mensen in armoede vooruit?

Als Beweging proberen we de politieke, de syndicale, de religieuze, ...verantwoordelijken zich 

deze vragen te doen stellen: Staat onze inzet echt ten dienste van iedereen? Laten ze geen 

groep van mensen achter? Zijn onze vorderingen werkelijk voor iedereen? (…)
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Als we niet opletten kan onze democratie leven zonder aandacht voor deze gezinnen en zonder 

te verwijzen naar hun leefsituatie. Daarom blijf ik deze drie vragen herhalen:

Wat jullie doen, wat jullie zeggen, wat jullie denken, helpt dat werkelijk de armen vooruit?

Helpt het hen om hun verantwoordelijkheid te nemen en om uit de armoede te komen?  (...)

Kunnen zij die meer hebben, aanvaarden minder te krijgen ten voordele van hen met minder? 

Daar gaat het om. Maar dan wordt armoede in de wereld uitgeroeid.  Als zij met meer bezit, 

minder aanvaarden ten voordele van hen zonder iets. Geen aalmoes, maar gerechtigheid.

We spreken hier op het niveau van gerechtigheid, niet van aalmoezen. (…)

Journaliste: Wat wilt u zeggen aan de jongeren van vandaag?

Wresinki:  Kijk niet naar jezelf. Kijk naar de anderen.  Denk niet zozeer aan jezelf, maar aan 

de anderen. Strijd niet zozeer voor jezelf, maar voor de anderen. En als je bidt, engageer je 

dan maar beperk je niet tot rustige gemeenschappen zonder daadkracht. Barst uit je voegen.  

Jong-zijn is losbarsten van energie.  (…)

Jongeren hebben de power om iets in beweging te brengen, door hun hoop en hun enthousiasme. 

Een jongere kan iets doen bewegen. Omdat hij mensen doet inzien dat de wereld niet is zoals 

men het hem doet geloven. Hij is niet triest, niet lelijk, niet onbelangrijk. Hij is beschikbaar. 

Elke man of vrouw heeft in het diepste van zichzelf nood om te geven, nood aan een mens 

die hem iets geeft en aan wie hij iets kan geven. 

Dat is de kern van ons mens-zijn geloof ik.
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