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Podczas debaty zostaną zaprezentowane najważniejsze wątki ksiażki „Eradicating Extreme Poverty”,
opublikowanej w Wielkiej Brytanii na początku 2012 r. (wydawnictwo Pluto Press). Książka została
oparta na wieloletnich doświadczeniach pracy w terenie członków Międzynarodowego Ruchu ATD
w 40 krajach na całym świecie. Polscy oraz zagraniczni eksperci do spraw ubóstwa w rozmowie
z Xavierem Godinot i publicznością będą zastanawiali się nad tym co nowego wnosi książka do
dyskursu na temat strategii zwalczania ubóstwa i jakie znaczenie mają doświadczenia opisane w książce
na gruncie polskim.
Dyskusja odbędzie się w języku polskim i angielskim. Dla gości, którzy nie znają angielskiego
lub polskiego w stopniu umożliwiającym śledzenie debaty, Ruch ATD zapewnia tłumaczenie.

Eradicating Extreme Poverty
- Participation and Human Rights
Xavier Godinot
O książce i o autorze
Porzucając zdystansowaną, akademicką perspektywę badawczą, Xavier Godinot za punkt wyjścia
przyjmuje doświadczenia, możliwości i strategie samych ubogich. Jego zdaniem pierwszym krokiem
powinna być bliska relacja z ubogimi społecznościami, połączona z gotowością do podjęcia działań
wspólnie z nimi. Historie życia z Burkiny Faso, Francji, Peru i Filipin pokazują, że ubodzy muszą być
zaangażowani we własne wyzwolenie. „Eradicating Extreme Poverty” ukazuje pilnie potrzebne,
świeże podejście, które na nowo pobudza do działań w tym obszarze. Po dziesiątkach lat nieudanej
polityki rozwojowej, książka ta zarysowuje nową, radykalną metodę, która ożywi debatę między
politykami, badaczami, studentami i pracownikami naukowo-dydaktycznymi.
Xavier Godinot koordynował projekty mające na celu walkę z ubóstwem w państwach południowych i
północnych. Pracował z rodzinami mieszkającymi na wysypiskach śmieci, pod mostami i w slumsach.
Zredagował kilka książek dotyczących ubóstwa na Północy i Południu.

O książce powiedziano…
Ta ważna publikacja przekonuje, że skrajne ubóstwo wynika z kryzysu praw człowieka, który wymaga
natychmiastowych działań ze strony państw, tak aby prawa człowieka były szanowane, chronione oraz
aby stosowano je do wszystkich ludzi. Książka podkreśla znaczenie bezpośredniego zangażowania osób
indywidualnych jako orędowników zmian do zwalczania skrajnego ubóstwa we własnych
środowiskach, w imię pomocy współobywatelskiej.
Salil Shetty, dyrektor generalny Amnesty International, Londyn, Wielka Brytania
Cenna pozycja w księgozbiorze, która uwiarygodnia głosy ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie. Dzięki
wieloletniej obecności Ruchu ATD w środowiskach skupiających osoby żyjące w skrajnym ubóstwie,
członkowie organizacji mogą dogłębnie zrozumieć potrzeby tych kluczowych, choć trudno dostępnych
rodzin. Lektura obowiązkowa dla wszystkich działających na rzecz likwidacji ubóstwa.
Deepa Narayan, dyrektor projektu „Głosy ubogich”, Bank Światowy, Waszyngton, USA
Perła wśród książek, która umożliwia wgląd w wewnętrzną strukturę ubóstwa. Lata towarzyszenia
ubogim w czterech krajach w ich codziennej walce o przetrwanie ukazują świat dużo bardziej
skomplikowanym i fascynującym niż frazesy o życiu za dolara dziennie z tradycyjnych debat na temat
pomocy rozwojowej. Przede wszystkim książka przedstawia ubóstwo z ludzkiej perspektywy: jako
nieustanną walkę o szacunek, przeciwko poniżeniu i piętnowaniu społecznemu. Warto przeczytać, by
dowiedzieć się, na czym powinien polegać rozwój.
Duncan Green, szef badań, Oxfam Great Britain, Wielka Brytania
Ruch ATD przez dziesiątki lat wykonywał skuteczną pracę z najuboższymi z ubogich, zarówno we
Francji, jak i w innych częściach świata. Organizacja bazuje na głębokiej wierze, że skrajne ubóstwo
może i musi być zwalczone. Książka oparta na tych doświadczeniach wskazuje drogę skierowaną na
likwidację skrajnego ubóstwa i przytacza argumentację przekonującą do tego, że nie pozostaje nam nic
innego, jak tylko spróbować.
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