Men maakt ons doorzichtig,
maar elke dag verzetten we
ons tegen armoede

Dat herdenken we jaarlijks op 17 oktober
Werelddag van verzet tegen extreme armoede
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17 oktober:
Werelddag van verzet tegen extreme armoede
Opgericht door de VN in 1992, onder de impuls van de
beweging ATD Vierde Wereld, maakt de beweging LST
sindsdien van deze werelddag een hoogtepunt, door
publiek stelling te nemen en contacten te leggen met
het beleid.
Op 17 oktober 1996 organiseerden we in Namen een
‘historische’ optocht door de wijken waar de armsten
zich hadden gevestigd.
Deze tocht stopte bij de ‘St‐Gilles’, die toen aan
renovatie toe was.
Voor het een hospice en dan het Waals Parlement werd,
was dit het eerste algemeen ziekenhuis, dat lange tijd
instond voor het verzorgen van extreme armoede.
« We zullen terugkomen », zeiden we, want de muren
van dit gebouw hebben het leed en de hoop van de
armsten in zich opgenomen.
In 2008 werd binnen het Parlement van Wallonië een
gedenkschrift geplaatst ter nagedachtenis aan de
slachtoffers van extreme armoede. Elk jaar komen wij
daar als beweging getuigen van het verzet van de
armsten tegen het hen ongedane onrecht.

In 2014 en 2015
De afgelopen twee jaar zijn we opgekomen tegen wetten die
de bestaanszekerheid van de meest kwetsbaren nog verder
aantasten.

Doorzichtig, onbestaand
De armen worden steeds meer ‘doorzichtig’ gemaakt, de
armoede verborgen, terwijl ze het gevolg is van diepe
ongelijkheid in onze samenleving.
Armoede onzichtbaar maken:
 Men jaagt bedelaars weg door middel van gemeentelijke
politiereglementen,
 Men maakt inkomsten onzeker door werkloosheids‐
uitkeringen (inschakelingsuitkeringen) te schrappen of
men verbindt de toegang tot de leefloon aan nieuwe
voorwaarden,
 Men weigert asiel te geven aan buitenlanders.
Tegelijkertijd maakt men mensen in armoede doorzichtig
door alles over hen en hun leven op te vragen.
Al die gegevens die verschillende sociale diensten verzamelen,
kunnen uitmonden in een sterk repressieve aanpak.
 Het plaatsen van kinderen in tehuizen omwille van
armoede,
 Het schrappen van bestaansmiddelen en van solidariteit
tussen mensen,
 De stijgende ongelijkheid in toegang tot gezondheidszorg,
huisvesting, cultuur, opleiding,

 Dergelijk geweld zet soms aan om in clandestiniteit te
gaan leven.

Laat ons samenkomen
op 17 oktober 2016,
voor het Parlement
van Wallonië
om nee te zeggen aan
onrecht!

Om te getuigen dat u zich bij onze campagne aansluit,
nodigen we u uit om dit doorzichtig figuurtje te dragen.
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