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17 oktober 2010 – Brussel – Werelddag van verzet tegen extreme armoede

Oproep jongeren aan Europa :
"Wij vinden het moeilijk om de wereld waarin we leven te begrijpen.
Toch zoeken we onze plaats. "
In dit Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting zullen honderd
jongeren, uit verschillende landen, op 17 oktober, de Werelddag van verzet tegen extreme
armoede, een oproep doen, gericht aan iedereen, maar speciaal ook aan de Europese
verantwoordelijken. De plaats van het gebeuren is de gedenksteen voor slachtoffers van
grote armoede, op de Esplanade aan het Europees Parlementsgebouw in Brussel.
De jongeren zullen ook voorstellen doen om de levensomstandigheden van hen die het heel
moeilijk hebben te verbeteren.
De oproep en de voorstellen komen er na een jaar van reflectie en uitwisseling, dat begon in mei
2009. ATD Vierde Wereld bracht jongeren samen uit Polen, Duitsland, Nederland, Luxemburg,
België, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, GrootBrittannië en Ierland. Ze kwamen samen in lokaal,
regionaal, nationaal en Europees verband en dachten na over thema’s die hun leven raken: de
school, beroepsvorming, burgerschap, discriminatie, geweld… Ze zochten ook contact met andere
jongeren in de straat, in hun wijken, in scholen en andere verenigingen.
De leeftijd van deze jonge mensen varieert van 16 tot 30 jaar. Sommigen van hen hebben al een
moeilijk leven achter de rug en dragen de ervaring van uitsluiting mee. Anderen hebben werk of
volgen universitaire studies. Nog anderen hebben al de verantwoordelijkheid voor een gezin. Allen
benadrukken het unieke karakter van deze ontmoetingen, bedoeld om een gemeenschappelijk
denken op te bouwen ondanks de grote verschillen in taal, cultuur, levenservaring en
schoolloopbaan.
Deze ontmoetingen meemaken was al als bouwen aan Europa, zo zeggen ze. Een Europa dat
gebaseerd is op de gelijkwaardigheid van elke persoon, waarin elke mens een plaats heeft en een
bijdrage moet kunnen leveren en dat niet louter steunt op geld en economie. Een Europa dat niet
verdeelt of scheidingslijnen trekt, maar dat kansen geeft op ontmoeting. Een Europa dat mensen
bijeenbrengt in plaats van hen een stempel te geven. Aan de opbouw van dit Europa willen ze
meewerken. "Wij vinden het moeilijk om de wereld waarin we leven te begrijpen. Toch zoeken we
onze plaats."
Terwijl deze bijeenkomst doorgaat in Brussel, zetel van Europese instellingen en momenteel onder
het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie, gaan ook bijeenkomsten door in tal van
andere Europese steden, waar dezelfde oproep zal gelezen worden.
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