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Internationale Dag voor de uitroeiing 
van armoede 

"Bewustzijn dat leidt tot het aannemen van gedrag dat de 
grenzen van onze planeet respecteert, maakt ons 
verantwoordelijke wezens die in staat zijn tot verandering 
en toewijding. Door onze verantwoordelijkheid te 
nemen, bouwen we aan onze menselijke waardigheid." 
Georgië, Libanon 

Waardigheid voor iedereen in de praktijk: Het 
engagement dat we samen aangaan voor sociale 
rechtvaardigheid, vrede en behoud van de 
planeet. 
Voor de keuze van het thema voor de jaren 2022-2023 
ontving het Forum armoedebestrijding 157 reacties, 
hetzij van individuen of groepen. Achter deze 157 
bijdragen gaan meer dan 200 mensen schuil, deze 
antwoorden vertegenwoordigen de bijdragen van 40 
landen. 

De voorgestelde thema's zijn: 
• Thema 1: Inclusief herstel van COVID-19 voor 
duurzaam levensonderhoud, kwaliteitsonderwijs, welzijn 
en waardigheid voor iedereen. (64 stemmen) 
• Thema 2: Wat we elkaar geven om waardigheid voor 
iedereen te bereiken binnen de grenzen van onze planeet. 
(88 stemmen) 

Enkele motivaties voor de keuze van thema 2 
"Thema 2 nodigt ons uit om actief deel te nemen aan het 
bereiken van waardigheid voor alle bewoners van de 
planeet." ElviraC., Columbia 

"iedereen heeft recht op een waardig bestaan, ongeacht 
waar men geboren is, in welke gemeenschap of in welk 
land men woont. Ook de menselijke waardigheid staat 
centraal in de mensenrechten. De waardigheid van 
mensen is niet langer iets wat men verdient vanwege hun 
sociale klasse, kleur of ander voordeel. Het is iets waar 
ieder mens mee geboren wordt. Alle mensen hebben 
recht op respect voor het mens-zijn. Mensenrechten zijn 
onlosmakelijk verbonden met waardigheid." Mati, 
Bangladesh 

"Solidariteit is de grootste van alle rijkdommen van de 
wereld. Het versterkt de naastenliefde en bewaart de 
menselijke waardigheid. Dit thema benadrukt ook onze 
verantwoordelijkheid voor de natuur. Ons welzijn hangt 
enorm af van ons gedrag ten opzichte van de natuur." 
HassimiS., Burkina Faso 

"De uitdagingen waarmee onze planeet vandaag wordt 
geconfronteerd, zijn talrijk en onderling verbonden, 
inclusief die met betrekking tot armoede, ongelijkheid, 
klimaat en aantasting van het milieu. Erkennend dat het 
essentieel is voor mensen om de mogelijkheid te hebben 
om hun leven en hun toekomst te beïnvloeden, om deel te 
nemen aan besluitvormingsprocessen en om hun zorgen 
te uiten, om een betere en duurzamere toekomst voor 
iedereen te bereiken." Manal, Algerije 

Uit: Raadpleging over het thema van de Internationale 
Dag voor de uitroeiing van armoede 2022/2023 I Extreme 
armoede overwinnen (overcomingpoverty.org) 

De Internationale Dag voor de uitroeiing van armoede 
in Nederland 

Dit jaar zullen we op 16 oktober een landelijke viering 
organiseren in Nijmegen bij het Titus Brandsma 
Memorial, waar we ter gefegenheid van de rocste 
verjaardag van Joseph Wresinski in 2017 een steen hebben 
geplaatst. 

Ook in Utrecht en op diverse plaatsen in Limburg 
waaronder in Heerlen zullen, in de week voorafgaand en 
op 17 oktober zelf, activiteiten plaatsvinden. 

Voor meer info: kijk op de website of onze sociale media. 
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