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Noodtoestand voor de kinderen 

Uittreksel uit de toespraak van père Joseph Wresinski op de persconferentie van hete Franse Comité 

voor Unicef, op 9 december 1987 in Paris, georganiseerd ter gelegenheid van de publicatie van het 

'Rapport van Unicef over de situatie van de kinderen in de wereld 1988'. 

Kinderen en families in schrijnende armoede 

Ik wil met jullie enkele overwegingen delen, voor ogen houdend dat er geen verschil is tussen de 

families in ontwikkelingslanden en degenen die in geïndustrialiseerde landen wonen. De families in 

New York en Chicago zoeken hun toevlucht in de straten van deze steden; families in Frankrijk 

verschansen zich in niet meer gebruikte vrachtauto's, geparkeerd op terreinen gelegen tussen een 

vuilnisbelt, een autoweg en een begraafplaats. Deze families sturen ons dezelfde boodschap als de 

families in ontwikkelingslanden, die zich vastklampen op de helling van een heuvel, op de rand van 

een ravijn of in een moerasgebied bij de oevers van een baai. 

Al deze families zijn niet alleen uit fatsoenlijke woongebieden verdreven, erger nog, er is voor hen 

zelfs geen plaats in sociale woningwijken, sloppenbuurt of krottenwijk. Ze zijn werkelijk verdreven 

uit die armoedegebieden en verbannen in een ellendige toestand vanwege hun schrijnende armoede. 

Er is om die reden geen enkele stad die hun precieze aantal kent. Erger nog, ze staan bij geen enkele 

overheidsadministratie ingeschreven en zijn niet terug te vinden in nationale statistieken. Ze komen 

niet voor in de beleidsplannen waaraan verantwoordelijke bestuurders voorrang geven. Om het even 

samen te vatten: ze bestaan voor niemand. Bij gevolg wordt in geïndustrialiseerde landen en in 

ontwikkelingslanden het bestaan van die kinderen uit armste families niet erkend en al die kinderen 

hebben met elkaar gemeen dat ze geen toekomst hebben.   

Het kind dat op straat spulletjes verkoopt of dat bedelt in de metro van onze hoofdsteden, het kind dat 

in de Derde Wereld voor zijn familie het brood moet verdienen, het kind dat 's nacht naast het 

slachthuis, het station of de markt slaapt en dat 's morgens vroeg in de vuilnisbelt gaat wroeten, laat 

zien tot waar we de grenzen van onze beleidsvoornemens en programma's moeten verleggen. En om 

die reden, tot waar we de grenzen van ons blikveld van al onze kennis moeten verleggen. 

 

De armsten ontsnappen aan het blikveld van de internationale gemeenschap 

 

We moeten toegeven dat hele bevolkingsgroepen vandaag de dag nog helemaal in hun eentje moeten 

trachten te overleven en dat ze ondanks alles de hoop niet laten varen. Ze worden gedwongen om op 

eigen kracht te overleven, krijgen soms steun van kleine organisaties in hun omgeving en ontsnappen 

zo praktisch volledig aan het blikveld en de analyses van de internationale gemeenschap. 

Wat weten we nu echt van kinderen en families, die geen lapje grond bezitten, dikwijls ontworteld zijn, 

gedwongen zijn om over paden en wegen te zwerven, die voor de honger vluchten op zoek naar werk? 

Wat weten we van die kinderen, van die families, die niets bezitten en, zonder bagage, naar de stad 

trekken in de hoop er op zijn minst wat geld te vergaren door hier en daar te bedelen? 

Wat weten we van families, die werkloos, dakloos zijn of geen inkomsten hebben, die aan de rand van 

de steden verblijven, die bevolking die steeds in beweging is, waar we geen goed beeld van krijgen, 

die zich op terreinen nestelen waar bulldozers hen weer verdrijven naarmate de urbanisatie 

voortschrijdt? 
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Wat weten we ook van de dakloze families, die door West-Europa en Noord Amerika zwerven? Deze 

families worden gebroken, uit elkaar gerukt, doordat moeder en kinderen ondergebracht worden in 

opvangcentra, terwijl de vader als een alleenstaande naar een daklozenverblijf moet. 

De kinderen die met de term "straatkinderen" aangeduid worden, een term die we niet zouden moeten 

gebruiken, komen uit die gebroken, kapot gemaakte, verhongerde families. Hoe is het denkbaar dat 

die kinderen, of ze nu komen uit Amsterdam, Bogota, het Verre Oosten of het Zuiden van de Sahara, 

die, net als ieder kind behoren tot een familie, een bevolkingsgroep, een stad, tot een land, zo worden 

aangeduid? Weten we wat er van hen terecht komt, als ze eenmaal volwassen zijn en zelf een familie 

stichten? 

Ik weet uit ervaring, dat UNICEF er nooit mee heeft ingestemd dat die kinderen in de steek gelaten 

worden en ons voortdurend hun bestaan in herinnering brengt. 

Maar in naam van de families van die kinderen, heeft de internationale Beweging ATD Vierde Wereld 

voortdurend herinnert aan de dwingende verplichting die op de internationale gemeenschap rust om ze 

metterdaad op te zoeken, te ontmoeten en te vergezellen 

Dan heeft de grote Alliantie, het bondgenootschap dat James Grant, directeur generaal van Unicef, 

heeft voorgesteld, ook zin. Het is urgent dat we ons allemaal, hier en nu, voor die grote Alliantie gaan 

inzetten; jullie en ik moeten er voor zorgen dat die Alliantie geloofwaardig is. We moeten, dankzij die 

Alliantie, in alle programma's van UNICEF voorrang toekennen aan die kinderen en hun families die 

nooit eerder werden bereikt. Dat is een kwestie van mensenrechten. Schrijnende armoede is een 

schending van alle rechten van het kind bij elkaar. Het wordt hoog tijd dat we de noodtoestand 

uitroepen tegen schrijnende armoede en de noodtoestand voor het kind. 

 

Wat moeten we doen opdat deze Alliantie de wereld verovert? 

 

Deze Alliantie kan de wereld veroveren. Ze kan natuurlijk veel mensen en organisaties enthousiast 

maken wanneer Unicef alles op alles zet om haar te verbreden, maar vooral als wij allemaal UNICEF 

steunen zodat deze Alliantie openbreekt ten gunste van de armsten. 

Op die manier, we weten het best, zal de Alliantie bijdragen om het percentage van het aantal kinderen 

dat gevaccineerd wordt, op te vijzelen tot 80%. Ze zal helpen om meer kinderen tegen uitdroging te 

beschermen. Ze zal verzekeren dat tientallen miljoenen kinderen beter voedsel ontvangen. Maar 

zonder extra inspanningen, wat gebeurt er met de 20% die overblijven? 

Te vrezen valt dat nog steeds gezinnen bereikt zullen worden die zich het beste overeind weten te 

houden, families die beter in staat zijn om de situatie snel te begrijpen, families die beter geïntegreerd 

zijn in hun gemeenschap. Dat is de normale gang van zaken. We worden geconfronteerd met lijden, 

honger en ziekte en dan willen we efficiënt zijn en gaan we ons haasten. 

Dat is geen schande, integendeel, maar, onvermijdelijk, worden zo de 20% van de armsten van de 

wereld opnieuw in de steek gelaten. 

Het is een erezaak voor de Alliantie om de fataliteit van schrijnende armoede te doorbreken, want die 

schakelt mensen uit en leidt tot de dood. Dat maakt dat de Rechten van de Mens en van het Kind niet 

gelden en van geen enkele betekenis meer zijn. 

 

Joseph Wresinski 

 

 

 


