
Kinderen van de Vierde Wereld, een kans voor alle kinderen

Voorwoord van père Joseph Wresinski bij het Witboek, gepubliceerd in 1979 ter gelegenheid van het
Internationaal Jaar van het Kind onder de titel: "Enfants de ce temps".

De kinderen, die in dit boek van zich laten horen, worden door onze samenleving nauwelijks 
gekend. Toch zijn er zo miljoenen in ons rijke Westen.

Hoe komt het dan, dat wij er zo weinig van weten, terwijl dit toch ernstige gevolgen heeft, want 
deze kinderen leven onder de meest ongunstige omstandigheden: in slechte gezondheid, in 
opeengepakte woningen, zonder onderwijs, zonder financiële zekerheid, behorend tot een groep die 
geen stem heeft in de politiek.  

Sommigen zullen denken, dat we hier spreken over gehandicapten, slecht bedeeld door de natuur. 
Maar dan vergist men zich. Noch de kinderen, die in dit boek spreken, noch hun ouders, zijn 
slachtoffer van het noodlot.

Zij vertegenwoordigen de verborgen kant van een maatschappij, die wij zelf hebben opgebouwd. 
Zij zijn de vergeten kinderen van een samenleving, die slechts de belangen van de erkende burgers 
op het oog heeft. En het lijkt, alsof deze laatsten hun blik nooit voldoende hebben verruimd, nooit 
voldoende hebben doorgedacht, om ook voor deze kinderen op de bres te gaan staan.

Vierde Wereld kinderen behoren tot een uitgesloten groep van de geïndustrialiseerde wereld van de 
laatste honderd jaar. Omdat de middelen hun ontbraken om deel te nemen aan het productieproces 
en aan de vooruitgang van stadsarbeiders en plattelandsbevolking, hebben hun voorouders voor hen 
geen betere toekomst kunnen opbouwen.

Aan de voet van de maatschappelijke ladder heeft een gehele groep bevolkingslaag geen kans 
gezien, zich zelfs maar tot de laagste trede op te heffen. Generaties lang zijn ouders en kinderen 
uitgestoten. 

Wie van ons zou niet schrikken bij die ontdekking?

Zijn wij, met al onze vooruitgang, met al onze kennis, niet in staat geweest dit soort uitsluiting 
eindelijk eens te ontmaskeren en aan de kaak te stellen?

Deze vraag is des te pijnlijker naarmate we oprechter ons best hebben gedaan de Rechten van de 
Mens en van het Kind te realiseren. We dachten dat we dat, althans in het Westen, in grote lijnen 
bereikt hadden. We dachten er steeds beter in te slagen, dankzij onze vooruitstrevende 
hervormingen, die nooit gemakkelijk en soms wel ingrijpend waren. Natuurlijk doen we nooit 
genoeg. Behoudt ieder sociaal systeem niet zijn gebreken?

Die gebreken brengen de grondgedachte toch niet in gevaar? Maar in het geval van de Vierde 
Wereld kinderen en hun gezinnen ligt de zaak anders. Zij dwingen ons, onze grondgedachten en de 
fundamenten in twijfel te trekken. Onze gehele samenleving is immers opgebouwd ten koste van 
hen.

Wat zij beleven en wat zij zijn, zet ons trouwens niet alleen aan het denken over ons handelen en 
ons beleid; veel fundamenteler nog gaat het om de vraag hoe wij het kind zien - ieder kind.



Twintig jaar sinds de Verklaring van de Rechten van het Kind zijn niet genoeg geweest om de 
ellende van meer dan vier miljoen kinderen, alleen al in de Europese Gemeenschap, op te heffen. 
Komt dat misschien, omdat wij niet diep in onszelf een echte visie hebben op het kind, die ons 
onophoudelijk zou aansporen zijn rechten te realiseren? Zeggen dat kinderen onvervreemdbare 
rechten hebben is noodzakelijk, maar is het niet nog noodzakelijker de motieven ervan na te gaan? 
Zijn we daartoe in staat in onze ontwikkelde landen?

Hebben we over het kind als zodanig een ondubbelzinnige en heldere overtuiging? Kennen we het? 
Hebben we respect voor het kind om wat het is, om wat het betekent voor de mensheid van vandaag
en morgen?

Dat is niet evident. Men zou zelfs kunnen zeggen, dat, hoe meer we praten over de Rechten van het 
Kind, hoe minder duidelijk het is dat het kind in onze samenleving en in onze ideeën een eigen 
bestaan heeft.

De inleiding tot de Verklaring van 1959, één van de mooiste verklaringen ooit geschreven, spreekt 
zich niet uit over haar diepste beweegredenen, men kan zich de reden daarvan wel voorstellen, bij 
een tekst die door alle landen moest kunnen worden ondertekend. Maar zouden wij in het Westen 
niet veel dieper moeten graven? Een hinderlijke, maar wel dringende vraag, want als we zien in 
welke verschrikkelijke omstandigheden onze Vierde Wereld kinderen leven, zullen we ons moeten 
afvragen, hoe we staan tegenover al onze kinderen.

Onze houding geeft soms de indruk dat het Vierde Wereld kind in onze ogen eigenlijk geen 
bestaansrecht heeft.

De moeder kan zich nauwelijks verdedigen tegen de aandrang en de kritiek van mensen, die haar de
zwangerschap ontraden - afgezien nog van de dwang haar ervan af te houden. Voorwendsels te 
over: gebrek aan woonruimte of een te groot aantal bewoners, afwezigheid of werkloosheid van de 
vader moeten alle mogelijke inmenging rechtvaardigen om het kind niet geboren te doen worden, of
het na de geboorte te doen afstaan. Maar is deze houding, deze jacht op het kind, niet een uiting van
een meer algemene verwarring in ons denken? Heeft het kind recht op zijn welzijn omdat het 
bestaat, of mag het er alleen zijn als wij het een goed bestaan willen en kunnen geven? En is het 
gewicht dat wij leggen op zijn materiële en fysieke veiligheid niet een voorwendsel geworden om 
niet meer helder te hoeven denken over het kind als zodanig, geboren uit een gegeven en ontvangen 
liefde? Zal het kind als ontvanger van materieel goed en als rechtssubject zodoende op den duur niet
alle plaats gaan innemen, ten koste van het kind als schakel van ontmoeting, van verdieping, van 
begrip en hoop? Blijft het een tussenpersoon, die de liefde stimuleert, een scheiding tegenhoudt? Of
wordt het een last, die ons belet voor ons eigen genoegen te leven?

We weten dat het Vierde Wereld kind op school nauwelijks meetelt, maar tellen de andere kinderen 
wel werkelijk mee om wat ze zijn en niet om wat ze hebben? We willen het onderwijs 
maatschappijgericht maken, we willen onze verschillende levensbeschouwingen en datgene 
waarvoor we ijveren in de school ingang doen vinden. We laten de kinderen meeleven en soms zelfs
meedoen aan onze protesten en stakingen, voor wat wij als hun bestwil beschouwen. Maar hebben 
we ons, om ze goed te kunnen observeren en om ze intens te beluisteren, tevoren bevrijd van onze 
eigen frustraties en vooropgestelde ideeën? Zijn het werkelijk kinderen, als ze het voorwerp zijn 
van onze verdeeldheid en strijd? Zou het ook kunnen zijn, dat hun spelen, hun dromen in een heel 
ander vlak liggen: in dat van verzoening en begrip? Helpen zij ons misschien een nieuwe kijk op de 
wereld te geven? 

Wat hebben wij gedaan om er zeker van te zijn, dat we ze nooit gebruiken als voorwendsel voor de 
verwerkelijking van onze eigen doelstellingen, als instrument van ons eigen slagen?



Het Vierde Wereld kind groeit op in onze achterbuurten, in de buurt van slachthuizen of leegstaande
fabrieken, of in de uithoeken van onze steden, tussen een autoweg en een kerkhof, of bij een 
publieke stortplaats.

Het kind, noch zijn ouders, kunnen zich voorstellen wat wij verstaan onder een omgeving, die de 
kwaliteit van het leven verrijkt. Want wat te denken van de betonnen flats, zonder de minste sociale 
of culturele voorzieningen, zonder beplanting eromheen; te kleine, veel te gehorige flats, waar het 
spelen en het lachen van kinderen ten koste van alles moet worden afgeremd? Kunnen kinderen 
lang kind blijven te midden van een opeenhoping van mensen, waardoor ze veel te vroeg gemengd 
worden in zorgen, waarmee volwassenen zich moeten bezighouden? Het Vierde Wereld kind, 
blootgesteld aan de hardheid van de meest extreme armoede, kent geen
werkelijke jeugd, maar hebben de kinderen uit andere bescheiden milieus wel het volle recht dat 
hun toekomt?

Het Vierde Wereld kind, veel te dikwijls en veel te gemakkelijk buitenshuis geplaatst, blijkt geen 
werkelijk recht te hebben op de liefde van het gezin. Maar waarom praten we over het recht op 
liefde, als we zo gemakkelijk zelfs het gezinsleven van de slecht bedeelden in gevaar brengen?

Wat doen wij in het algemeen om het gezin te beschermen als de meest geëigende plaats om 
wederkerig, zonder berekening, liefde te geven en te ontvangen? Wat doen wij met de tijd, waarin 
dat geleerd zou moeten worden, met de periode waarin het kind het meest open en ontvankelijk is 
en waarin het ‘t meest om liefde vraagt? Zijn wij er nog van overtuigd, dat die tijd aan de ouders 
toekomt, om iedere gelegenheid te baat te kunnen nemen om de meest universele en essentiële 
waarden van de mensheid, met hun kinderen te kunnen delen?

We zien dat alle onvervreemdbaar verklaarde rechten in feite eigenlijk al direct na de afkondiging 
voorwaardelijk en betrekkelijk zijn geworden. De essentiële behoeften van de kinderen blijven te 
dikwijls onbeantwoord. We kunnen niet volstaan met te zeggen dat het hier gaat om verschil van 
afkomst. Dat probleem is wel reëel, maar de extreme armoede, de uitsluiting van het Vierde Wereld 
kind leren ons, dat de ongelijkheid onder de kinderen een diepere oorzaak heeft. Deze moet niet 
zozeer gezocht worden in onze politieke structuren, maar veeleer in onze diepste persoonlijke en 
gemeenschappelijke overtuiging omtrent de betekenis die wij geven aan het Kind.

De Kinderen aan de voet van de maatschappelijke ladder bewijzen ons een dienst, daar ons daaraan 
te herinneren. We zullen een grote vooruitgang mislopen, als we nog langer weigeren ze te leren 
kennen. Een gemis voor al onze kinderen van het westelijk halfrond en voor alle kinderen van de 
wereld.

Onze niet te ontkennen westerse economische en sociale ontwikkeling, en de invloed, die wij 
daardoor kunnen uitoefenen op andere landen brengen met zich mee dat wij ook de aan ons bestel 
klevende fouten naar andere werelddelen overdragen. 

Heeft tot nu toe niet juist de geïndustrialiseerd wereld de uitsluiting van de allerarmsten en 
onwetenden definitief gemaakt? Hebben wij niet juist in de rijke landen van lieverlede een onzeker 
en verwarrend beeld over het kind doen ontstaan, door te trachten, iedere materiële onzekerheid de 
baas te worden en het kind vooral materieel te verwennen? Is het niet juist in deze landen, dat wij 
daarbij vergeten hebben een diepere betekenis te geven aan het leven van het kind?

Het wordt steeds duidelijker dat deze algemene ontoereikendheden en de uiteindelijk daaruit 
voortspruitende uitsluiting van de armsten onder de armen zich op vergelijkbare wijze ontwikkelen, 



overal ter wereld waar wij onze op westerse leest geschoeide economische hulp brengen. Uitsluiting
is mede door ons toedoen een wereldprobleem geworden.

Talloze kinderstemmen doen zich op iedere bladzijde van dit boek horen. Die stemmen bedreigen 
ons in onze gemoedsrust. Ze moeten zich nu wel doen horen, want een inbreuk op wat wezenlijk is 
aan het mens-zijn wreekt zich tenslotte altijd. Als we die stemmen verstikken, zal vroeg of laat de 
alarmklok luiden.

Zullen we naar hen luisteren en de kansen aangrijpen, die ze ons voor alle kinderen ter wereld te 
bieden hebben? 

Joseph Wresinski,
Secretaris Generaal van de Internationale
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