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Młodzi ludzie apelują do Europy:
"Ciężko nam zrozumieć ten świat,

ale chcemy znaleźć w nim swoje miejsce."
W ramach Europejskiego Roku Walki  z  Ubóstwem i  Wykluczeniem Społecznym oraz z okazji 
Międzynarodowego  Dnia  Walki  z  Ubóstwem,  w  tę  niedzielę,  17  października,  delegacja 
100 młodych Europejczyków z różnych krajów wygłosi "Apel skierowany do władz europejskich i 
do każdego z nas".  Wydarzenie będzie miało miejsce przed Parlamentem Europejskim, przed 
symboliczną  płytą  upamiętniającą  ofiary  ubóstwa.  Apelowi  będą  towarzyszyć  propozycje,  jak 
pomóc tym młodym ludziom, których sytuacja jest wyjątkowo niekorzystna. 

Zarówno apel jak i propozycje są owocem długich przemyśleń i dyskusji prowadzonych od maja 2009 
roku  wśród  młodych  Europejczyków  zrzeszonych  wokół  Ruchu  ATD  Czwarty  Świat.  Pochodzą 
z 10 krajów europejskich. Spotykali się w swoich dzielnicach, w swoich miastach, regionach i krajach, 
a latem wzięli  udział  w wielkim spotkaniu europejskim. Wypowiedzieli  się i  wspólnie zastanowili  nad 
kluczowymi  dla  ich  życia  kwestiami:  szkołą,  edukacją  zawodową,  pracą,  życiem  rodzinnym, 
obywatelstwem, dyskryminacją, przemocą. Wyszli na spotkanie innym młodym ludziom ze swojej ulicy, 
dzielnicy, szkoły, lub z innych stowarzyszeń.

To młodzi ludzie w wieku od 16 do 30 lat,  kobiety i  mężczyźni.  Niektórzy z nich żyli  lub żyją nadal  
w wielkiej biedzie i doświadczyli  wykluczenia społecznego. Inni pracują lub studiują. Niektórzy są już 
rodzicami.  Wszyscy podkreślają wyjątkowy charakter  tych spotkań,  mających na celu sformułowanie 
wspólnego  przesłania,  bez  względu  na  bariery  kulturowe,  językowe,  różne  doświadczenia  życiowe
i stopień wykształcenia. 

Dla nich sam udział w tych spotkaniach to już budowanie Europy. Europy, która nie będzie skupiać się 
na pieniądzach i interesach ekonomicznych, ale Europy opartej na poszanowaniu godności każdego, 
w której każdy ma swoje miejsce i prawo do współtworzenia jej. Europy, która nie tworzy podziałów, ale 
każdemu daje szansę na spotkanie z innymi.  Europy,  która nie piętnuje, ale jednoczy.  "Ciężko nam 
zrozumieć ten świat, ale chcemy znaleźć w nim swoje miejsce".

Autorzy Apelu pragną  również przyczynić się do tworzenia takiej Europy, bardziej sprawiedliwej, ludzkiej 
i braterskiej. To właśnie chcą przekazać politykom Unii Europejskiej, której obecnie przewodniczy Belgia, 
17 października w Brukseli.

Równocześnie, w licznych miastach całej Europy, odbędą się inne spotkania młodych (www.oct17.org).
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Ruch ATD ( rAzem posTawmy na goDność �-  All  Together for  Dignity) jest organizacją pozarządową niezwiązaną z żadnym 
ruchem politycznym ani  religijnym.  Został  założony w roku 1957 przez Józefa Wrzesińskiego i  działa  w ponad trzydziestu 
krajach Europy, Afryki, Ameryki Północnej oraz Południowej, a także w regionie Oceanu Indyjskiego i Azji. Ruch ATD walczy
o  prawa  człowieka,  a  zwłaszcza  o  zapewnienie  dostępu  do  praw  osobom  najuboższym.  Od  roku  1991  posiada  status 
konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej Narodów Zjednoczonych (ECOSOC). ATD posiada status konsultacyjny 
przy organizacjach: UNICEF, UNESCO oraz Międzynarodowej Organizacji Pracy, a także uczestniczy w pracach Rady Europy. 
Posiada również stałe przedstawicielstwo przy Unii Europejskiej.


