
Joseph  Wresinski  spreekt  in  Nederland  over  het  onrecht  dat

mensen  in  diepe  armoede  dagdagelijks  ondervinden.  Hij

benadrukt dat onrecht niet alleen in onze wetten bestaat, maar

dat vooroordelen en sociale uitsluiting mensen in armoede ook

diep raken. 

"RECHT UIT HET HART" was de slogan  van Atd Vierde Wereld

bij de haar 30 jarig bestaan in 1987 

Op 15 november 1986 sprak Joseph Wresinski deze woorden ter

gelegenheid  van  het  15-jarig  bestaan  van  de  Beweging  in

Nederland.

"HET  RECHT  VAN  ONZE  WETTEN  IS  NIET  HET  RECHT

VAN HET HART"

“Stop onrecht! Het is genoeg geweest! Het is tijd voor verandering!”

Dit zeggen mensen die in armoede leven tegen ons.  Wat willen zij?

Nieuwe wetten?  Zeker!  Een minimum inkomen,  recht  op werk,  een

behoorlijke  woning?  Vanzelfsprekend!  Het  is  onze  gezamenlijke

verantwoordelijkheid  om  ervoor  te  zorgen  dat  deze  eisen  wettelijk

geregeld worden.

 Joseph Wresinski : “De gezinnen die ik sinds 30 jaar in Frankrijk, in

Europa, in de hele wereld ontmoet, eisen echter ook een ander soort

gerechtigheid,  een  gerechtigheid  niet  bepaald  door  de  wet.  In  alle

werelddelen waar ik gezinnen ontmoet, spreken zij mij over ‘Recht uit

het hart’. 

Hoe kunnen mensen het onrecht  dat hun kinderen wordt  aangedaan

verdragen? Hoe kunnen zij de lijdensweg van hun kinderen op school

aanzien? Hoe kan een werkgever het over zijn hart krijgen mijn man op

straat te zetten? Hoe kan een maatschappelijk werkster het over haar

hart  krijgen  mij  te  beschuldigen  geen  goede  moeder  te  zijn?  Hoe

kunnen  zij  dit  alles  verdragen  zonder  pijn  in  het  hart?  Dit  is  wat

mensen uit de Vierde Wereld ons zeggen, ook hier in Nederland. Hoe

kunnen  mensen  het  over  hun  hart  krijgen  ons  pijn  te  doen,  ons  te

minachten, ons steeds weer te laten voelen dat wij minderwaardig zijn?

Dat is het grootste onrecht dat ons wordt aangedaan.

Wanneer wij u in de boerderij in Wijhe ontmoeten zegt u het zelf, het

grootste onrecht is het onrecht dat mensen in hun hart dragen. Het is

de minachting voor mensen in armoede, dit onrecht moet in de eerste

plaats aangepakt worden.”

Een  Nederlandse  moeder  die  in  Coevorden  woont  vertelt  tegen

Wresinski over haar kindertijd. Ze woonde toen op een oude trekschuit:



"De kinderen uit  mijn klas  mochten  bij  mij  niet  komen spelen.  Hun

ouders dachten dat het bij ons vuil en rommelig was. Dit was helemaal

niet waar, het was proper bij ons, en het was er goed. De mensen uit de

stad wilden dit niet geloven."

Dit onrecht, de afkeurende blikken, de veroordeling van anderen is dit

meisje, dat ondertussen zelf moeder is, niet vergeten. Ze weet dat deze

mentaliteit vervat zit in onze wetten. Ze begrijpt hoe het kan dat ze met

haar gezin in een woning woont die al 10 jaar op renovatie wacht. Er

moet immers bezuinigd worden, steeds weer wordt haar woning, haar

straat,  niet  opgenomen  in  de  jaarlijkse  begroting.  Gezinnen  die  een

hogere huur kunnen betalen worden wel beter gehuisvest. Deze moeder

uit Coevorden zei ook: “Over al deze dingen heb ik jaren met niemand

kunnen praten. Nu, hier op de boerderij, kan ik alles vertellen wat ik

heb meegemaakt. Hier vind ik een luisterend oor.”

"MENSENRECHTEN,  ALLEREERST  EEN  ZAAK  VAN

MENSEN"

"Mensen aan wie men alles kan zeggen”. Dit is wat Joseph Wresinski

steeds te horen krijgt bij zijn bezoek aan 't Zwervel.

Waarom  kan  men  aan  de  mensen  van  't  Zwervel  en  elders  in  de

Beweging  alles  zeggen?  Omdat  zij  LUISTEREN,  omdat  zij

gerechtigheid nastreven, in hun hoofd, met hun woorden en in hun hart.

Het zijn 'volontairs', permanent werkers. Permanent in het streven naar

recht. Zij leven en werken met de gezinnen.'s Nachts piekeren ze over

wat  ze  niet  hebben  afgemaakt,  ze  zijn  bezorgd  over  wat  nog  moet

worden gedaan om een einde te maken aan het onrecht in de harten van

mensen. Zo kan er ook een einde komen aan het onrecht in onze wetten

en voorzieningen. 

Armoede  is  een  totale  schending  van  Mensenrechten,  zowel

politieke, economische en sociale rechten worden geschonden.

Gezinnen uit de Vierde Wereld kunnen geen goed onderwijs, scholing

of  werk  afdwingen.  Ze kunnen  niet  in  alle  vrijheid  hun woonplaats

kiezen.  Ze  hebben  niet  de  middelen  om zich  aan  te  sluiten  bij  het

verenigingsleven. Die keuzes moeten ze afdwingen:  "Ze zien ons niet

staan, ze doen alsof we niet bestaan".

Voor mensen die men niet ziet staan is er geen plaats in onze politieke

partijen, in onze vakbonden, in onze kerken en in onze organisaties.

Dit is wat wij, gezinnen, permanente werkers en medestanders samen

hebben  leren  begrijpen.  Zo  is  onze  Beweging  die  opkomt  voor  de

eerbiediging  van  Mensenrechten  voor  iedereen  een  dertigtal  jaar

geleden  ontstaan.  Ondertussen  is  onze  Beweging  actief  in  gans  de

wereld.

Wat onderscheidt ons van de vele organisaties die opkomen voor

het eerbiedigen van de Mensenrechten?



Père Joseph zegt dat we ons onderscheiden doordat wij ernaar streven

dat Mensenrechten ook gelden voor de meest  uitgesloten mensen en

gezinnen,  en  dat  we  ernaar  streven  dat  Mensenrechten  zich  niet

beperken tot geschreven wetten, maar dat ze ook worden opgenomen in

onze harten en de harten van onze kinderen.

Sinds  de  Universele  Verklaring  van  de  Rechten  van  de  Mens,

vastgelegd  in  1948,  zijn  er  enorme  vorderingen  gemaakt.  Het

uitgangspunt van deze verklaring was het geloof in de unieke waarde

van elke mens.

Door  de  jaren  heen  werd  het  misschien  teveel  een  politieke  en

technische zaak:  mensen  kwamen  niet  meer  in  opstand en er  kwam

ruimte  voor  minachting  en verdriet.  Alles  was toch in  goede wetten

vastgelegd? Waarom profiteerden mensen en gezinnen uit  de Vierde

Wereld dan niet van die wetten?

ATD Vierde Wereld heeft als taak om medemensen eraan te herinneren

dat  Mensenrechten  allereerst  een  zaak  zijn  van  persoonlijke

overtuiging,  van geloof in mensen, van beschaving; een zaak van en

tussen mensen.

Hebben we een hart voor elkaar? 

Komen we op voor elkaars rechten?

Dit is wat ATD Vierde Wereld kenmerkt:  we laten elkaar niet  in de

steek.  Al 30 jaar  streven we hiernaar.  Volgend jaar  vieren  we onze

30ste verjaardag en vandaag is het in Nederland onze 15de Algemene

Vergadering. Of jullie nu 5, 10 of 20 jaar bij ons zijn aangesloten, of als

jullie  vandaag  voor  de  eerste  maal  aanwezig  zijn,  jullie  horen  er

allemaal  bij!  Wij  allemaal,  die  met  hart  en  ziel  streven  naar  het

eerbiedigen van de Mensenrechten, horen bij elkaar.

Père  Joseph  vraagt  jullie  allemaal  om op  papier,  op  een  bandje  of

gewoon tegen een permanente werker te willen vertellen wat ATD voor

je betekent, wat de mooiste, sterkste of meest pakkende ervaring binnen

ATD is. Jullie bijdragen gaan we verwerken in een boek zodat we de

wereld  kunnen  laten  weten  dat  mensen  en  gezinnen  uit  de  Vierde

Wereld  dappere  en  goede mensen  zijn.  Goed omdat  we in ons  hart

streven naar gerechtigheid.


