
PERE JOSEPH  WRESINSKI

RECHT UIT HET HART

“Recht uit het hart!” is de slogan van de beweging voor het jaar 1987 ( 30ste verjaardag). Père 
Joseph Wresinski sprak op 15 november 1986 deze boodschap uit om de slogan toe te lichten, dit 
ter gelengeheid van het 15-jarig bestaan van de beweging in Nederlan.

HET RECHT VAN ONZE WETTEN IS NIET HET RECHT UIT HET HART

"Maak een eind aan het onrecht" zeggen de armsten. 
"Het is genoeg geweest, er moet een eind aankomen".
Maar wat willen zij daarmee zeggen?
Ze zeggen dat er eindelijk gerechtigheid moet komen maar wat bedoelen zij daarmee? 
Nieuwe wetten? Zeker! 
Een minimum inkomen, recht op werk, een behoorlijke woning? 
Natuurlijk!
Dat is wat de gezinnen allemaal wensen. 
Die voorzieningen zijn hun goed recht. 
En het is onze gezamenlijke verantwoordelijk-heid ervoor te zorgen dat die voorzieningen door 
de wet veilig gesteld worden.

Père Joseph:
" Maar de gezinnen in de grootste moeilijkheden, 
die ik sinds dertig jaar in Frankrijk, in Europa 
en over de gehele wereld heb leren kennen, 
nemen geen genoegen met die enkele vorm van gerechtigheid enkel door de wet.

In alle werelddelen waar ik gezinnen ontmoet, 
spreken zij mij over recht, van een andere aard:
"Recht uit het hart"

Wat père Joseph hoort zeggen is:

"Hoe kunnen de mensen het verdragen, 
de lijdensweg van mijn kinderen op school aan te zien,
hoe kunnen ze dat zien sonder zelf pijn aan het hart te hebben?

Hoe kon de werkgever het over zijn hart verkrijgen mijn man op straat te zetten?



Hoe kon de maatschappelijk werkster het hart hebben mij ervan te beschuldigen geen goede 
moeder voor mijn kinderen te zijn?" 

Is dat niet wat alle Vierde Wereld gezinnen ook U in Nederland, ons toeroepen: 
"Hoe kunnen zij het over hun hart verkrijgen ons pijn te doen, ons te minachten, ons steeds maar 
weer te laten voelen dat we de minsten zijn".

"Dat is het eerste en ergste onrecht dat ons wordt aangedaan".
U zelf zegt het steeds weer wanneer wij U op de boerderij in Wijhe ontmoeten. 
Het eerste onrecht, 
dat ook het eerst moet verdwijnen is het onrecht 
dat mensen in hun hart dragen en dat hen ertoe brengt te denken 
dat ze beter zijn dan een anders en dat ze het recht hebben een medemens te minachten”

Ik denk aan die Nederlandse moeder - zij woont in Coevorden -. 
Ze vertelde père Joseph dit jaar hoe ze als meisje met haar ouders op een oude trekschuit woonde.
"Het was goed bij ons, 
het was er ook schoon maar de mensen in de stad wilden dat niet geloven. 
Ze dachten dat het bij ons vuil en rommelig was 
en de kinderen in mijn klas mochten bij mij niet komen spelen".

Dat onrecht in het hart, in de blik, in het persoonlijk oordeel dat anderen, 
zo maar, over je vellen, 
dat heeft dat meisje van toen, 
dat nu zelf moeder is geworden, 
alle andere vormen van onrecht, ook onrecht in de wetten, doen begrijpen. 
Ze begrijpt hoe het kon komen dat ze nu met haar gezin in een woning moet zitten die sinds meer
dan tien jaar op renovatie wacht. 
De stad moet bezuinigen en van jaar tot jaar is het steeds weer de straat waar zij woont die van de
gemeentelijke begroting wordt geschrapt.

Een des te groter onrecht, omdat andere gezinnen die hogere huren kunnen betalen wel door de 
stad beter worden gehuisvest.
De moeder uit Coevorden zei ook:
"Over al deze dingen heb ik al jaren lang met niemand kunnen spreken. 
Nu, hier op de boerderij, kan ik alles vertellen wat ik heb beleefd.
Hier heb ik mensen gevonden aan wie men alles kan zeggen".

MENSENRECHTEN, ALLEREERST EEN ZAAK VAN MENSEN

"Mensen aan wie men alles ken zeggen". 

Père Joseph:
Dat zeggen mij steeds weer gezinnen die ik op't Zwervel ontmoet.



Waarom kan men aan die mensen op't Zwervel en ook elders in de beweging alles zeggen? 
Omdat zij hartstochtelijk graag willen luisteren en begrijpen en delen. 
Omdat zij gerechtigheid niet alleen in hun hoofd,
in hun woorden nastreven, 
omdat zij gerechtigheid behartigen d.w.z. in hun hart dragen. 
Recht uit het hart dat ons dwingt zelf pijn te hebben wanneer een medemens pijn heeft, 
zelf vernederd zijn wanneer een medamens vernederd is.
Ik spreek hier over die vrijwilligers, 
die volontairs die U met recht permanente werkers noemt. 
Waarin zijn die mannen en vrouwen permanent?

Ze zijn permanent in de behartiging van recht.
Overdag werken zij, leven zij met de gezinnen. 
's Nachts liggen ze nog wakker, bezorgd over wat ze eerdag niet hebben afgemaakt. 
Bezorgd over alles wat nog afgemaakt moet vorden, 
als we willen dat morgen aan onrecht in de harten van mensen een einde wordt gemaakt. 
Omdat dan ook, heel zeker, aan onrecht in wetten en voorzieningen een einde zal komen.

Die permanente. werkers hebben geleerd dat echte armoede de meest totale schending van 
Mensenrechten betekent. 
Vierde Wereldgezinnen kunnen geen recht doen gelden op goed onderwijs, scholing, op werk.
Geen recht op vrije keuze van stad of plek maar men gevestigd,gehuisvest vil zijn. 
Aan de Vierde Wereld zijn de middelen niet geboden van een vrij verenigingsleven. 
Maar die vrijheid hebben wij zelf moeten nemen en bouven. 
“Ze zien ons niet staan, ze doen alsof we niet bestaan”. 
En hoe zou er voor mensen die men niet ziet staan plaats zijn in onze politieke partijen en 
vakverenigingen, in onze kerken, in onze particuliere organisaties?

Armoede, schending van alle mensenrechten tegelijk of het nu politieke, economische of sociale 
rechten zijn. 
Dat hebben wij gezinnen, permanente werkers, medestanders samen leren begrijpen. 
En zo is in een dertigtal jaren onze beweging - een beweging voor Mensenrechten- geboren, 
gegroeid en over heel de wereld vertakt.
Maar organisaties voor de rechten van de mens bestaan er in grole getallen, Zijn wij er een onder 
zovelen, of zijn wij wat anders? 

Père Joseph zegt ons dat we wat anders zijn. Waarom?

1. Omdat voor ons Mensenrechten pas werkelijk de rechten van alle mensen zijn, wanneer zij in 
de eerste plaats woeden zeker gesteld in het meest verworpen, meest buiten gesloten gezin.

2. En we zijn misschien ook anders dan anderen, omdat voor ons Mensenrechten pas dan voor de 
toekomst zullen zijn veilig gesteld, wanneer we ze niet alleen hier en daar in een geschreven wet 
vastleggen, maar ze ook in. Onze harten en in die van onze kinderen verankeren.



Sinds de Universele Verklarinf van de Rechten van de Mens in 1948 zijn er enorme vorderingen 
gemaakt maar steeds meer is het een zaak van alléén maar wetten geworden.
De ware geschiedenis van de Mensenrechten was anders. 
Mensen zijn begonnen en voor te vechten omdat zij in hun hart in de unieke waarde van elk mens
geloofden.
Stap voor stap, zonder dat wij het in de gaten hadden hebben wij er nu in hoge mate een politiek-
technische zaak van gemaakt. 
Omdat harten niet meer in opstand kwamen, konden mensen geminacht worden om hun verdriet, 
cm alles vat ze misten,
Er waren toch goede wetten? 
Waarom profiteerden ze daar niet van?

ATD-Vierde Wereld heeft tot taak medemensen aan de ware geschiedenis van de Rechten van de 
Mens te herinneren. 
Mensenrechten, allereerst een zaak van persoonlijke overtuiging, van geloof in mensen,  een zaak
van beschaving.
Een zaak van mensen, een. zaak tussen mensen. 
Dat is wat de ATD Vierde Wereld kenmerkt. 

Wij vragen elkaar:
"Hebben we hart, voor elkaar?"
"Behartigen we elkaars. rechten?"

Als we dat doen, dan weten we zeker dat we elkaar niet meer in de steek zullen laten.
Het duurt al 30 jaar, dat samen behartigen. 
U weet het: volgend jaar vieren wij onze 30ste verjaardag.
Vandaag is het in Nederland onze 15e Algemene Vergadering.
Maar ons met de gezinnen aaneensluiten, dat is hier meer dan 15 jaar geleden, 
dat .begon al in 1957 dertig jaar geleden. 
En U hoort er allemaal bij. 
0f U nu al 5 of 10 of 20 jaar met ons optrekt of dat U vaamorgen voor het eerst bij ons bent: 
eenmaal over de drempel hoort U er bij. 
Wie of wat we ook zijn als eenvoudige vrije burgers met hart en ziel aan Mensenrechten 
verknocht, horen wij bij elkaar.

En voor U allemaal, zonder uitzondering, vraagt père Joseph in de komende weken op papier, 
of op een bandje, of ook gewoon mondeling aan een van de permanente werkers,
héél in het kort te willen zeggen wat voor U in  ATD Vierde Wereld 
de mooiste, sterkste of meest pakkende gebeurtenis is geweest. 
Als U dat. doorgeeft dan maken wij daar een boek van met al Uw bijdragen:
 - zodat de wereld zal weten dat Vierdewereldgezinnen dapperen gezionnen zijn;

- zodat de wereld zal weten dat alle mensen in het diepst van henzelf goede mensen zijn. Goed, 
omdat in het diepst van het hart van elke mense de zin voor gerechtigheid niet uit te vlakken is.
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