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Eerst Onze Jeugd
BIJ WIJZE VAN INLEIDING…

De jeugd van tegenwoordig. Hebben ze nog interesse in de samenleving? Waarom ligt de
jeugdcriminaliteit zo hoog? Zijn zij de aanstokers van de COVID-pandemie?
Allemaal vragen en boutades die velen van ons bezig houden en waar vaak niet een, twee, drie een
antwoord op te formuleren valt.

Het is al evenzeer een boutade om te stellen dat wanneer jij je niet met de politiek bemoeit, de politiek
zich wel met jou zal bemoeien. Een boutade, die evenwel niet zonder grond van waarheid is. Daarom
willen de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) jou overtuigen dat politiek wel degelijk ook een jongerenzaak
is. ‘Politiek’ vatten we hier ruimer op dan alleen maar het ritueel van om de vier jaar te gaan stemmen.
Doorgaans betekent politiek het geheel van gedragingen van burgers dat gericht is op het direct of
indirect beïnvloeden van de overheid en haar beleid. Die beïnvloeding kan verschillende vormen
aannemen: stemmen, lid worden van een politieke partij, opkomen bij de verkiezingen, oppositie
voeren, proberen de publieke opinie te bespelen...
VBJ wil dat kinderen en jongeren op een actieve
wijze kunnen deelnemen aan de samenleving.
Hiervoor moet niet alleen meer ruimte worden
gemaakt en geïnvesteerd in het Vlaamse
jeugdbeleid maar moet hun stem ook gehoord
worden door en wegen op het beleid en dit
zowel op het lokale als op het Vlaamse niveau.
De politiek dient er volgens ons in de eerste
plaats zorg voor te dragen dat kinderen en
jongeren zich kunnen uitleven in de openbare
ruimte. Vlaanderen heeft nog steeds te
weinig speelruimte, voldoende toegankelijk
en aantrekkelijke openbaar domein, groene
speelzones en –bossen in alle provincies,
bivakplaatsen en duurzame jeugdlokalen en
–infrastructuur (jeugdhuizen, jeugdlokalen,
sportterreinen,
speelpleinen,
fuifzalen,
repetitielokalen en creatieve ruimtes…). Ook
veilig van en naar deze ontmoetingsplaatsen
gaan, is in onze ogen een belangrijke
beleidsuitdaging.
Maar dit is slechts één aspect van hoe wij het
jongeren- en jeugdbeleid vorm willen geven.
Niet alleen dient de politiek kinderen en
jongeren fysiek de nodige ruimte te geven maar
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ook mentale, sociale en culturele ruimte, zodat ze
altijd en overal zichzelf kunnen zijn en werken aan
hun ontplooiing. Socio-cultureel en mentaal is het
noodzakelijk dat de problemen van de Vlaamse jeugd
niet alleen zo compleet mogelijk in kaart worden
gebracht maar dat er ook vanuit het beleid wordt
geluisterd naar de jongeren die met vragen zitten
of problemen hebben. Het gaat hierbij niet alleen
om het bieden van een luisterend oor. Informeren en
sensibiliseren zijn ook sleutelbegrippen voor hoe wij
dat concreet zien.
Wij onderschrijven meteen ook de erg belangrijke rol
die het jeugdwerk kan spelen in onze samenleving.
Zowel grote organisaties als kleinschalige
jeugdwerkvormen die zich op specifieke doelgroepen
richten en waardevol werk leveren, verdienen meer
ondersteuning vanuit de overheid. We pleiten meteen
ook voor een versterking het netwerk van jeugdhuizen
in Vlaanderen, omdat de participatie en het medeeigenaarschap van jongeren er zo uniek is. Maar we
staan ook érg kritisch tegenover hetzelfde jeugdwerk
omdat bepaalde sectoren en organisaties geregeld

misbruikt worden voor extreem-linkse agitatie of
het opdringen van maatschappijvisies waar het
overgrote deel van de Vlaamse jongeren niets moet
van weten. Het wordt, wat ons betreft, hoog tijd dat
die rotte appels uit de mand worden verwijderd en
de subsidiekranen worden dichtgedraaid. Het staat,
wat ons betreft, iedereen vrij om hun linkse hobby’s
te beoefenen, maar dan wel op eigen kosten en niet
van de gemeenschap.
De ervaringen en standpunten van jongeren
verdienen échte politieke erkenning. De jongeren
worden al veel te lang naar de mond gepraat
maar niet voor volwaardig aanzien. De meningen
van kinderen en jongeren worden tot op vandaag
onvoldoende gehoord en hun belangen worden
lang niet altijd zorgvuldig genoeg afgewogen door
beleidsmakers of professionele jeugdwerkers en
hulpverleners. Vooral bij deze laatste groep kunnen
wij ons niet van de indruk ontdoen dat ze in de eerste
plaats bezig zijn met zichzelf en het in stand houden
en beveiligen van hun job.
In tegenstelling tot de traditionele partijen, die
organisaties die opkomen voor de belangen van
kinderen in het jeugdwerk of hun ouders, een meer
prominente stem in het beleid willen geven, willen
wij dat Vlaanderen én de lokale besturen eindelijk
voor de volle 100 % werk maken van een sterkere
participatie van kinderen en jongeren aan het
lokaal jeugdbeleid. Dat houdt ook in dat de lokale
jeugdraden een volwaardige adviserende rol in het
lokale beleid kunnen en vooral moeten spelen.
Tot daar een paar belangrijke aandachtpunten
volgens ons. Maar er is nog zoveel méér te vertellen
over jongeren. Graag gaan we in een paar korte
hoofdstukjes iets dieper in op een paar specifieke
onderwerpen om daarna af te ronden met wat
we gemakkelijkheidshalve als ‘Breekpunten’
beschouwen, aandachtspunten die we zéker gaan
meenemen wanneer het Vlaams Belang straks aan
het roer staat.

POLITIEK IS GEEN
VER-VAN-MIJN-BED-SHOW.
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Een groot deel van de jongeren heeft nauwelijks tot
geen interesse in politiek. De millenniumgeneratie
dreigt een compleet politiek ‘vergeten’ generatie te
worden en dat is een alarmerende vaststelling. Die
ontnuchterende conclusie blijkt volgens de meest
recente studies op net iets minder dan de helft van
de Vlaamse jongeren tussen de 16 en 25 jaar oud
te slaan. Een schril contrast met de jongeren die
wél uitgesproken politiek geïnteresseerd zijn, want
hun aandeel blijft, in tal van onderzoeken, steevast
onder de drempel van 5 %. Slechts een kwart van de
Vlaamse jongeren leest af en toe iets over politiek
en bijna de helft zapt stelselmatig weg van politieke
debatten op TV. Twee op de drie jongeren geven aan
geen mening over politiek gerelateerde thema’s te
hebben en evenveel jongeren geven aan de meeste
politieke thema’s gewoon niet te begrijpen.

gedesillusioneerd af.
En dan is er nog een factor die door de meeste experts
wordt genegeerd maar ongetwijfeld mee bepalend
is, en dat is de complexiteit van de Belgische staat.
Overlappende
bevoegdheidsverdelingen
van
gemeenschappen, gewesten en het federale niveau
maken dat de jongeren al snel verdwalen in het
kluwen van ons politiek systeem.
Hey! Jullie zijn niet alleen! Zelfs veel politici zien
door de bomen het bos niet meer.
De belangrijkste uitdaging blijft dan ook om jongeren
niet alleen parate politieke kennis, maar ook politieke
betrokkenheid bij te brengen. Wij beschouwen
het als een van onze kernopdrachten de politiek
laagdrempelig d.w.z. in klare en verstaanbare taal
naar de jongeren te brengen en hen te informeren.
Men kan zich, in deze context, wél de vraag stellen
of en in welke mate er onderzoek werd gevoerd naar
hoe jongeren betekenis en zin geven aan politiek.
Er bestaan immers veel ideeën en interpretaties
hierover maar die komen vrijwel uitsluitend van
volwassenen, die heel vaak, om het eufemistisch
uit te drukken, nauwelijks voeling hebben met de
leefwereld van de jongeren. Het is dan ook de vraag
of de veronderstellingen die in voornoemde studies
worden gemaakt wel allemaal even correct zijn.
Wij geloven immers dat het niet zo’n vaart loopt.
Men maakt immers en zeker in de kringen van
onderzoekers, nog altijd te vaak de fout om ‘de
jongeren’ als één homogeen en eensgezind blok
te zien. Niet alleen vertonen jongeren minstens
evenveel diversiteit als de andere leeftijdsgroepen,
maar bovendien zijn net de jeugdjaren de periode
waarin verandering en groei niet weg te cijferen
factoren zijn.
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23 % van de 16-jarige jongeren geeft aan helemaal
geen interesse te hebben in politiek. Dat staat in schril
contrast met de luttele 3 % die wél erg in het politie
reilen en zeilen geïnteresseerd is. Opmerkelijker is
dat, ondanks de sterke invloed die nog steeds – en
gelukkig maar - uitgaat van de familie, één jongere
op de drie nog nooit met zijn of haar ouders over
politiek gesproken heeft. Voor jongeren onderling
loopt dit percentage zelfs op tot 40 % die nooit met
vrienden over maatschappelijke thema’s spreekt.
Maar de vraag is of de jongeren op dat vlak zo
sterk verschillen van de volwassen kiezers, die in ons
land verplicht zijn om naar de stembus te trekken
en waarvan een substantieel deel hun politieke
desinteresse etaleert door niet op te dagen in het
stemhokje of ongeldig of blanco te stemmen.
Alle recente onderzoeken naar jongeren en politiek
komen tot dezelfde conclusies: jongeren vinden
politiek saai, moeilijk of een ver-van-mijn-bed-show.
Politici zijn in hun ogen veelal oude zakken, politieke
discussies moeilijk te begrijpen en het voortdurende
bekvechten geeft hen weinig vertrouwen in de
bekwaamheid om over partijgrenzen heen samen
te werken. Het hoeft ons dan ook niet écht te
verwonderen dat jongeren zich afkeren van actieve
partijpolitiek. Als je de media mag geloven, bestaat
politiek hoofdzakelijk uit openlijk ruziemaken,
sjoemelen en felle tweets versturen. Als je je dan eens
wilt engageren voor iets en je zet dit op Facebook
of Twitter, word je onmiddellijk afgemaakt door
een leger van trollen. Jongeren haken dus vaak
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Veel jongeren kunnen volgens ons wel degelijk
geïnteresseerd raken in het reilen en zeilen van de
politiek wanneer de problematiek herkenbaar is,
aan hun eigen belevingswereld raakt en binnen
het bereik van hun eigen verantwoordelijkheid
valt. Wij onderkennen echter ook dat het zich
openstellen voor politiek-maatschappelijke thema’s
geen vanzelfsprekendheid is. De onoverzichtelijke,
complexe samenleving waarin wij leven maakt
bespreking van deze onderwerpen er immers
niet gemakkelijk op. Het gevaar is dan ook niet
denkbeeldig dat de meer abstracte en complexe
politieke en filosofische discussies in de ogen van

DECLERCK, J., SIONGERS, J. en VETTENBURG, N. ‘Verslagboek Jongeren in Cijfers en Letters’, Departement CJM en
Jeugdonderzoeksplatform (JOP), Acco, 2019.
MEEUSEN, C. & BOONEN, J., ‘De belangrijkste uitdaging blijft om jongeren niet alleen politieke kennis maar ook
betrokkenheid bij te brengen’, in ‘De Morgen’, 13.08.2018.

veel jongeren relevantie tekort komen om hen écht aan te spreken. Alleen al het door vele politici
gehanteerde jargon doet heel wat jongeren gewoon afhaken.
Uit aardig wat onderzoeken van de laatste jaren komt naar voren dat heel veel jongeren, net als een
substantieel deel van de bevolking, vaak terecht de grootste vraagtekens plaatsen bij het functioneren
van de politiek en de invloed die de jongeren eventueel kunnen uitoefenen op diezelfde politiek. Dit
wantrouwen vertaalt zich heel vaak in politiek cynisme, scepticisme en ontevredenheid. Alhoewel niet
éénduidig, lijkt veel in de richting te wijzen dat burgers en met name jongeren van oordeel zijn dat
ze een gebrek aan controle op de politiek hebben. Geregeld beschrijven ze politiek in termen van
machteloosheid. Zelfs relatief betrokken burgers gaan dikwijls mee in die stelling en poneren dat politiek
veel te hermetisch is, een groot maar ook verwarrend en soms zelfs onbegrijpelijk spel. Veel jongeren
stellen onomwonden dat ze überhaupt geen invloed hebben omdat politici hen nauwelijks consulteren,
laat staan serieus nemen. Politici horen hun stem niet en waarderen hen nauwelijks. Jongeren moeten
daarom volgens ons niet alleen de kans krijgen hun ideeën te verwoorden maar ze moeten eerst en
vooral ook ernstig worden genomen.
Het is alleszins een fout uitgangspunt te stellen dat politiek op zich niet leuk is maar wel leuk kan worden
gemaakt. Politiek is er evenwel niet om alleen maar opgeleukt te worden. Wat we wél erkennen is dat
heel het politieke wereldje nog al te vaak een sfeer van oubolligheid uitwasemt en daarom best met
een frisse, verhelderende aanpak kan worden benaderd. Het zijn in de eerste plaats de politici zelf
die hier iets aan kunnen wijzigen. Zo zouden ze bijvoorbeeld al kunnen beginnen met niet al te veel
moeilijke woorden of ellenlange volzinnen te gebruiken. De taal van de dorpsstraat is nu eenmaal veel
begrijpelijker dan die van de Wetstraat. Dat betekent echter niet dat we het niveau moeten verlagen of
knippen in de inhoud. Politiek gaat per slot van rekening wel degelijk over iets.

ALLES BEGINT BIJ PARTICIPATIE.
We gaan met elkaar op in heel wat verschillende contexten, zoals het gezin, de school, de gemeente, het
bedrijf en allerlei andere sociale kringen. Die kringen overlappen elkaar en maken het maatschappelijk
verkeer tot een ingewikkeld geheel, dat in de ogen van velen bijna onontwarbaar wordt, doordat in
elke kern opnieuw sociale relaties bestaan met eigen, soms tegenstrijdige maatstaven of spelregels.
Dat roept dan weer nieuwe waarden, nieuwe verplichtingen, noden en verwachtingen in het leven.
Meer en meer constateert men dat de jongeren onvoldoende inzicht hebben in de maatschappij die ze
binnentreden en waarin ze later verantwoordelijkheid zullen moeten dragen. “Onze maatschappelijke
bouw wordt al maar abstracter, dus ook onpersoonlijker”, heet het dan in serieuze studies. De enkeling,
voor wie onze sociale instellingen er zijn en die zich daarin veilig zou moeten voelen, dreigt juist te
worden genegeerd. Wie de zin van de instellingen niet kent en niet doorgrondt, wie er niet in kan
meebepalen of er geen persoonlijke ervaringen mee heeft, voelt zich niet alleen dikwijls onbegrepen
maar ook nog meer bedreigd dan anderen. Het gevaar is niet denkbeeldig, dat juist voor die jongeren
de maatschappij een massaal, onoverzienbaar, onhanteerbaar mechanisme wordt, onbestuurbaar en
zonder bepaald doel.
Het is dan ook niet écht verwonderlijk dat een aantal jongeren zich als vreemden beschouwen in de
maatschappij. Ze voelen er zich helemaal niet in opgenomen en kunnen moeilijk, of zelfs helemaal
niet, sociaal-creatief er aan deelnemen. Men dient ze dus kennis en inzichten te geven met betrekking
tot de maatschappelijke groepsverhoudingen. Dat kan volgens ons het beste door de jeugd zoveel
mogelijk - en liefst rechtstreeks - te betrekken bij het beleid. Jeugd betrekken is in onze ogen véél meer
dan jongeren de gelegenheid geven om te vertellen wat hen bezighoudt.
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Als de besturen het gesprek met de jeugd aangaan dan is dat, wat ons betreft, niet vrijblijvend. Ze zullen
duidelijk moeten maken wat ze concreet gaan doen met de wensen, meningen en kritieken die worden
aangedragen. De besturen zullen dus goed moeten nadenken over de vraag hoe zij jeugdparticipatie
een plek kunnen geven binnen het eigen dagelijks denken en handelen. Daarbij gaat het volgens ons
om het verwezenlijken van twee concrete doelstellingen die sterk met elkaar verband houden:
- zorg dat de jeugd betrokken wordt bij de totstandkoming en uitvoering van gemeentelijk
beleid dat de leefwereld van jongeren beïnvloedt;
- zorg dat de jeugd een rol en stem krijgt in voorzieningen, activiteiten en organisaties
in de directe leefomgeving van jongeren.
Jeugdparticipatie kan volgens ons alleen tot een effectieve beïnvloeding van het beleid leiden als er
enerzijds bij het betrokken bestuur goed zicht bestaat op wat er leeft onder de jeugd en anderzijds
jongeren goed geïnformeerd worden over wat er zich afspeelt. Vandaar ons pleidooi voor volwaardige
jeugdparticipatie in het lokale beleid. Jongeren moeten volgens ons, nog meer dan dat vandaag
het geval is, worden gestimuleerd om actief deel te nemen aan het beleid in de eigen gemeente.
Met de organisatie van jongerenparticipatiemomenten willen we het bewuste burgerschap van onze
jeugd aanwakkeren. Wij geven hen hiermee de kans om concrete voorstellen te doen voor hun eigen
buurt of wijk. Zeker als het gaat om zaken die hen
rechtstreeks aanbelangen zoals sportinfrastructuur,
speelpleinen, jeugdhuiswerking, etc… Let wel, wij
zien de invulling hiervan zo breed mogelijk. Iedereen
moet z’n zeg kunnen doen. Het kan namelijk niet
dat dergelijke initiatieven gegijzeld zouden worden
door een klein groepje goed opgeleide en mondige
activistische jongeren.
Dat alles mag echter niet gezien worden als een
pleidooi voor het zogenaamde geïnformeerd
burgerschap waarmee bepaalde linkse politici
jongeren proberen te paaien. De belangrijkste
aanname in dit model is dat de representatieve
democratie goed functioneert als de burgers goed
geïnformeerd zijn over de politiek. Als alle burgers
beschikken over gedegen politieke kennis, leren ze
hun belangen als individu en als groep in te zien,
ontwikkelen ze onderbouwde opinies en kunnen
ze die opinies door middel van actieve politieke
participatie uitdragen. In dit ideale concept
zouden burgers onafhankelijk en rationeel en
kritisch de politiek benaderen en eerder op basis
van beleidsvoorkeuren dan op loyauteit aan een
bepaalde partij hun stem uitbrengen. Dat klinkt
allemaal mooi in theorie, maar de praktijk leert
ons iets heel anders. In realiteit wantrouwt vandaag
een groot deel van de burgers - en dus ook van de
jongeren - de politiek. De redenen hiervoor zijn legio,
maar zonder dat vertrouwen is er logischerwijze ook
geen motivering om betrokken te geraken bij de
politiek, laat staan om actief te gaan participeren in
de meest brede zin van het woord.

6

Maatschappelijke betrokkenheid is een werkwoord.
Participatie kan van ons allemaal
’betere
burgers’ maken. Het gaat daarbij onder meer over
basiswaarden als de eigen en maatschappelijke
verantwoordelijkheid, kennis van en respect voor
rechten en plichten en solidariteit met zwakkeren.
Jeugdparticipatie is een ideale manier om daar
jong mee te beginnen.

Onze buurlanden kennen dat fenomeen niet of in
veel mindere mate. Al had het niet veel gescheeld
of ook Vlaanderen ging deze weg op, want 30
jaar geleden noemde men de jeugdbewegingen
verouderd, een expert omschreef ze zelfs als
een ‘actueel anachronisme’. Vandaag staan de
jeugdbewegingen sterker dan ooit tevoren.
Voor VBJ is vrije tijd en hoe we die besteden een
fundamenteel onderdeel van opgroeien. Het belang
van de jeugdbeweging mag dan ook niet onderschat
Het is immers de ideale plaats waar jongeren
JONGEREN IN BEWEGING. worden.
leren zelfstandig te zijn, verantwoordelijkheid te
nemen, leiding te geven en samen te werken.
“Er zijn waarschijnlijk maar weinig landen waar de Jeugdbeweging gaat volgens ons dan ook over veel
jeugdbeweging zo lange tijd een zo diepe invloed meer dan alleen maar het aanbieden van een plek
heeft uitgeoefend als in Vlaanderen.” Zo opende waar jongeren jong kunnen zijn.
professor Louis Vos het lemma ‘Jeugdbeweging’
in de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Wij onderschrijven ten volle het nut van
Beweging. Van die stelling getuigen niet alleen de jeugdbeweging omdat ze de jeugd wil
het enorme ledenaantal, maar ook het feit dat aanzetten tot spelen en bewegen. We vergeten
veel toonaangevende figuren op cultureel, politiek maar al te vaak dat spelen en bewegen tot de
en sociaal vlak hun jaren in de jeugdbeweging belangrijkste dingen behoren die kinderen kunnen
uitdrukkelijk beschouwen als een belangrijke doen. In de jeugdbeweging vertrekt bijna alles
leerschool voor hun later maatschappelijk vanuit de spelcultuur. Tijdens het spelen kunnen
engagement.
kinderen zich uitleven en zijn ze in beweging - goed
Uit onderzoek blijkt dat er 1 jeugdwerkinitiatief is voor de gezondheid - en leren ze beslissingen
per 250 inwoners in Vlaanderen. Dat geeft ons nemen en oplossingen vinden. Bovendien trekken
de hoogste jeugdwerkindex ter wereld. In het jeugdbewegingen voor hun activiteiten zo vaak en
Vlaanderen van anno 2021 gaan nog steeds meer zo veel mogelijk naar buiten, en dan nog liefst naar
dan 250.000 jongeren ieder weekend naar een een park, een bos of het veld: een gezond tegengif
jeugdbeweging. Ze brengen er flink stuk van hun vrije voor de gevaren van de populaire digitale wereld.
tijd door en maken er vrienden voor het leven. Die En alsof dat niet volstaat, is het ook nog eens zo dat
enorme aantrekkingskracht van jeugdbewegingen het nog over zoveel méér gaat dan spelletjes alleen.
is uniek voor Vlaanderen.

“

De meeste traditionele jeugdbewegingen vertrekken vanuit een welbepaald beeld op de mens en de
jongere en dragen een reeks waarden hoog in het vaandel die daarbij aansluiten, zoals verbondenheid,
persoonlijke ontplooiing, creativiteit, verantwoordelijkheidszin en eerlijkheid.
Jeugdbewegingen helpen bij de persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing én het ontwikkelen van
sociale en culturele vaardigheden. Jongeren krijgen er de kans in contact te komen met anderen en
de vriendschappen die gesmeed worden in de jeugdbeweging gaan soms een leven lang mee. De
jeugdbeweging is bovendien een groepsgebeuren bij uitstek, en dus ook een speels bad in het verwerven
en verbeteren van sociale vaardigheden. Kinderen leren er samenwerken, naar elkaar luisteren en elkaar
respecteren, want in een groep tref je altijd zeer verschillende karakters en temperamenten.
Jeugdbewegingen doen volop beroep op de creativiteit van kinderen en jongeren tijdens de vele,
afwisselende activiteiten. Maar ze leren er ook verantwoordelijkheid dragen, zélf de touwtjes in handen te
namen, voor zichzelf én anderen te zorgen. Dat geldt voor alle leden van een jeugdbeweging, maar bij
uitstek voor de oudere jongeren die zich inzetten in de leiding.

7

Organiseren, plannen én uitvoeren, met oog voor ieders plezier en veiligheid: als leider bij een
jeugdbeweging heb je een paar waardevolle levenslessen mee vanaf jonge leeftijd.
Onder invloed van bepaalde maatschappelijke verschuivingen en tendensen staan jeugdbewegingen in
Vlaanderen vanzelfsprekend voor andere uitdagingen dan vroeger. De jeugdbeweging heeft, ondanks de
enorme concurrentie van sportieve, culturele en digitale ontspanningsmogelijkheden, een onmiskenbaar
uniek aanbod. Ze biedt tegengas in een samenleving waarin onbezorgd buitenspelen meer en meer
een schaars goed wordt. Toch laat de ondersteuning van de jeugdbeweging nog vaak te wensen over.
Geschikte lokalen, voldoende tenten en materiaal, betaalbare kampplaatsen, speelterreinen en -bossen:
het zijn aandachtspunten waar de Vlaamse overheid en de lokale besturen volgens ons een belangrijke
stimulerende én ondersteunende rol in moeten blijven spelen.

Verschillende
recente
en
grootschalige
jeugdbewegingsonderzoeken in Vlaanderen tonen
aan dat maar liefst 84 % van de jeugdbewegingen
beweert actief alle jongeren te bereiken ongeacht
afkomst, beperkingen of mogelijkheden. De laatste
jaren werden tal van drempelverlagende initiatieven
ondernomen zoals aanpassing van de lokalen, het
lidgeld reduceren, naambekendheid vergroten
bij nieuwe doelgroepen, etc. maar blijkbaar
volstaat dat niet voor sommige beleidsmakers.
Nochtans stellen diverse onderzoeken dat
jeugdbewegingen vooral kinderen uit de Vlaamse
middenklasse aantrekken. Vanuit de overheid
worden de jeugdbewegingen onophoudelijk
gedwongen om door dezelfde overheid aan het
jeugdwerk gestelde maatschappelijke doelen na
te streven, zoals integratie van doelgroepen of
gemeenschapsvorming.
Ondanks al die ‘stimulerende’ initiatieven zijn en
blijven specifieke groepen ondervertegenwoordigd
- en dan met name jongeren met een niet-westerse
migratieachtergrond. De redenen daarvoor
zijn legio: naast onvoldoende kennis van de
jeugdbewegingscultuur, een andere leefwereld en
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een gebrekkige beheersing van de omgangstaal,
is de voornaamste reden wellicht het feit dat
de jeugdbeweging die doelgroep gewoon niet
aanspreekt. Punt. In plaats van nog verder geld over
de balk te smijten bij de zoveelste poging in de rij
om hen te betrekken zou dit geld beter rechtstreeks
ten goede komen om de échte noden van de
jeugdbewegingen op te lossen.
En afsluitend nog dit ultieme winstpunt met betrekking
tot het jeugdwerk: uit verschillende onderzoeken blijkt
dat er door de werking van de jeugdbewegingen
jaarlijks fiks op de maatschappelijke kosten kan
worden bespaard. Een actief buitenleven zorgt
immers voor een betere gezondheid en een reductie
van de kosten in de gezondheidszorg. Een netwerk
aan relaties zorgt dan weer voor een verminderde
kans op depressies. Bovendien verhoogd het de
kansen op de arbeidsmarkt en verlaagt het de
schooluitval. Het is moeilijk hierop een concreet
cijfer te plakken maar een onderzoek dat een
aantal jaren geleden bij Scouting Nederland werd
uitgevoerd toonde aan dat door het Nederlandse
scoutingwerk jaarlijks zo’n 160 miljoen euro op
maatschappelijke kosten werd bespaard.

VAN CAUWENBERGHE, S. ‘Inclusief jeugdwerk krijgt vorm’, Scriptie pedagogoische wetenschappen – optie
orthopedagogiek, Universiteit Gent 2012.

Het jeugdwerk in Vlaanderen is, vergeleken met Scouting Nederland, vijfmaal groter. Met de natte vinger
kom je dan al gauw op een besparing van een slordige 800 miljoen. Alsof dat nog niet volstaat is er
natuurlijk ook nog het simpele gegeven dat jeugdwerk de facto een economische meerwaarde heeft. Het
produceert vakanties, jeugdkampen, voorstellingen en fuiven. Kortom, activiteiten die geld in het bakje
brengen. Inkomsten die op hun beurt weer geïnvesteerd kunnen worden. Dat alles draagt ontegensprekelijk
een steentje bij aan het BBP.

ZORG(EN) OM JONGEREN.
De kindertijd is voor de meeste mensen de gelukkigste periode in hun leven. Helaas is dat niet voor
iedereen zo. Eén op de tien kinderen krijgt te maken met tijdelijke of langer durende problemen. In het
gezin of met zichzelf. Die kinderen en jongeren die te maken hebben met problemen, hebben hiervoor voor korte of lange tijd - extra hulp, zorg en ondersteuning nodig die past bij hun eigen situatie. VBJ maakt
zich hier al langer zorgen over. Er is niet alleen het schijnbaar onoplosbare probleem van de wachtlijsten
in de zorg dat al jaren aansleept, en dat vooral hen treft die het dringendst hulp nodig hebben. Ook de
wachtlijsten voor residentiële opvang zorgen voor grote problemen, net als het ontoereikende aanbod
en de gebrekkige beschikbaarheid van de noodzakelijke hulp, en de enorme kostprijs voor ambulante
zorgverstrekking.
Helaas blijkt dat passende hulp voor kinderen of jongeren maar al te vaak ontbreekt. Kinderen moeten
dikwijls lang wachten voordat zij de juiste zorg krijgen en hebben te maken met te veel verschillende
hulpverleners. Alsof dat niet volstaat kampen de professionele hulpverleners in de kinder- en jeugdzorg met
een hoge werkdruk en krappe bezetting. Uit rapporten blijkt bovendien dat de problemen waarmee deze
kinderen en jongeren kampen, steeds zwaarder en complexer worden. Kinderen en jongeren krijgen door
die problemen niet de hulp waarop zij recht hebben en worden hierdoor in hun ontwikkeling bedreigd.
De traditionele politici horen dit niet graag, maar de jeugdzorg draait vierkant in ons land. Dat is
volstrekt onaanvaardbaar en bijgevolg voor VBJ een absolute beleidsprioriteit. Er wordt bovendien naar
ons aanvoelen in de sector te veel aan ‘cherry picking’ gedaan. Hulpaanbieders willen wel eenvoudige
gevallen behandelen, maar verwijzen voor complexere problemen geregeld veel te snel door naar
gespecialiseerde instellingen. Het gevolg van die praktijk is dat veel instellingen het water aan de lippen
staat en de wachttijden voor hen die écht dringend aan hulp toe zijn blijven oplopen. VBJ pleit voor een
betere triage van de dossiers. Een goede selectie en bewuste afweging leidt zo tot een betere
verdeling van de beperkte middelen. Bovendien
kan zo de kostbare tijd van de zorgverstrekkers
efficiënter worden besteed en zal - op termijn het aantal kinderen en jongeren in de zorg dalen.
Wat juist is, moet door een onafhankelijke
en sterke eerstelijnszorg worden beoordeeld.
Een systeem waarin professionals aan de poort
bepalen wat een cliënt nodig heeft. En waarin zij als
aanspreekpunt fungeren, ook nadat een cliënt naar
de specialistische jeugdzorg of jeugdbescherming
is verwezen. Om de kwaliteit van de professionele
keuzes te bewaken, is een krachtige inspectie
nodig, net als gedegen onderzoek en evaluatie van
zorgpraktijken, en duidelijke richtlijnen. Er mogen
stevige eisen gesteld worden aan de organisatie,
het bestuur en het werkgeverschap van alle
zorgaanbieders.
Dat is geen sinecure.
https: //www.scouting.nl/publiek/nieuws/2473-scouting-bespaart-samenleving-160-miljoen-euro#
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De transformatie van de jeugdzorg die wij willen,
vereist innige samenwerking tussen alle partijen die
betrokken zijn bij het opgroeien en opvoeden van
kinderen. Of, met andere woorden, een zo breed
mogelijke jeugdzorg. Om die bredere jeugdzorg de
nodige inhoud te geven, is volgens VBJ een goed
doortimmerd partnerschap nodig tussen jeugdzorg
en de civil society. Stevige verbanden van, voor
en door burgers zelf, en aansluiting op ‘public
servants’, zoals docenten, sportcoaches, huisartsen
en wijkagenten, die een eerstelijnsopdracht hebben.
VBJ vraagt in dat kader bijzondere aandacht voor
kindermishandeling.

“
Onder kindermishandeling verstaan we niet alleen
lichamelijk mishandeling maar ook lichamelijke en
geestelijke verwaarlozing, geestelijke en emotionele
mishandeling, seksueel misbruik en het getuige zijn
van huiselijk geweld. Mishandeling van een kind
kan dramatische gevolgen hebben voor het kind zelf
en voor zijn of haar toekomst. Gevolgen die kunnen
optreden zijn ontwikkelingsstoornissen, lichamelijk
letsel of het verstoord sociaal functioneren. Hoe
een kind zich ontwikkelt, hangt voor een groot
deel af van de opvoeding van de ouders of andere
verzorgenden van het kind. Cruciaal voor een kind
dat slachtoffer is van kindermishandeling is dat het
in een vroeg stadium wordt ontdekt en na ontdekken
snel behandeld kan worden zodat de gevolgen zo
beperkt mogelijk kunnen blijven. Momenteel zijn er
ook hier te lange onderzoekstijden en wachtlijsten.
En dan zwijgen we nog over dossiers die over
kinderbescherming gaan, waar cruciale beslissingen
door sociale assistenten worden getroffen, terwijl
dat in feite werk zou moeten zijn voor speciaal
opgeleide rechts- en forensische psychologen….
VBJ vindt dat basisscholen een deel van
de verantwoordelijkheid op zich zouden
moeten nemen bij het ontdekken en melden
van kindermishandeling. Op latere leeftijd
gaat de omgeving een grotere rol spelen bij
de ontwikkeling. Het is dus van belang dat een
kind kan opgroeien in een veilige en vertrouwde
omgeving. Ook op de middelbare school hoort
er een goede vertrouwensband te zijn tussen
leerling en leraar en bij leerlingen onder elkaar.
Door meer en gerichte individuele aandacht op
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scholen zal kindermishandeling sneller ontdekt én
behandeld kunnen worden. Om dit hoofstukje te
beëindigen nog dit: binnen de kinder- en jeugdzorg
in de meest brede zin van het woord neemt het
gesubsidieerde jeugdwerk in Vlaanderen een heel
eigen plaats in. Zoals jullie merken bepleit VBJ een
heroriëntering van de volledige jeugdwerksector
in Vlaanderen. En dat niet alleen qua structuur
en prioriteiten maar ook met betrekking tot de
filosofie en hoe sommigen die misbruiken voor
hun eigen politieke agenda. Jeugdwelzijn
gaat immers niet over het aan de bak laten
komen van
geitenwollensokkendragende
straathoekwerkers
en
activistische
Mei
68-adepten. Al decennialang verwarren ze
jeugdwerk met linkse agitprop. Wij kunnen niet
anders dan vaststellen dat er een diepe kloof gaapt
tussen de dagelijkse realiteit waarin veel jongeren
zich bevinden en de steriele aanpak of zienswijze
die veel organisaties of beleidsmakers hebben op
dezelfde realiteit. Hoog tijd dat jeugdwerk en -zorg
terug gaan over wat volgens VBJ de essentie is:
over bruggen slaan, vertrouwen opbouwen en snel
en efficiënt de gepaste hulp bieden.

KINDERARMOEDE AANPAKKEN
Eén op vijf kinderen in ons land groeit op in armoede
en dat aandeel blijft stijgen. De Vlaams Belang
Jongeren willen dan ook dat de bestrijding van
kinderarmoede en sociale uitsluiting hoog op
de politieke agenda komt. Kinderen en jongeren
hebben recht op degelijke bescherming en zorg
en dat bij alle acties en initiatieven met betrekking
tot kinderen of jongeren, ongeacht of die worden
genomen door overheidsinstanties of particuliere
instellingen. Hierbij moeten steeds, volgens VBJ,
de belangen van de kinderen of jongeren voorop
staan. De aanpak van de kinderarmoede zou in dat
kader één van de belangrijkste beleidsprioriteiten in
ons land moeten zijn.
Het armoederisico bij kinderen (0-15 jaar) en
jongeren (16-24 jaar) is in ons land groter dan dat bij
de bevolking in het algemeen,n komt dan ook nog
eens vaker voor in heel grote of eenoudergezinnen.

Dat is in Vlaanderen anno 2021 onaanvaardbaar. De kans dat kinderen die opgroeien in armoede of
sociale uitsluiting het goed doen op school, gezond zijn en zich later volledig kunnen ontplooien, is
immers heel wat kleiner dan bij kinderen die het beter hebben. Kinderarmoede is een structureel probleem
dat volgens VBJ een structurele aanpak vereist vanuit het beleid, gericht op zowel kinderen, jongeren en de
gezinnen in armoede, als op de volledige samenleving. De armoedecijfers in ons land zijn de laatste jaren
weliswaar min of meer gelijk gebleven, maar toch zien we grote verschillen in leeftijdsgroepen. Het aantal
gepensioneerden in armoede is in tien jaar tijd bijna gehalveerd. Het aantal jongeren daarentegen is bijna
verdubbeld. Volgens de meest recente cijfers van Kind en Gezin bedraagt het percentage kinderarmoede
in Vlaanderen 14,1%. Vooral in de steden groeien kinderen op in moeilijke thuissituaties. In steden zoals
Antwerpen en Gent gaat het zelfs om meer dan 1 op 5 jongeren.
Vaak is kinderarmoede het verhaal van een vicieuze cirkel. Het is heus geen boutade wanneer wordt
gesteld dat de jongeren die vandaag in armoede leven de ouders zijn die morgen ook in armoede zullen
leven… Het voorkomen dat achterstand van generatie op generatie wordt doorgegeven zou volgens VBJ
een absolute beleidsprioriteit moeten zijn. Vooral het aanpakken van achterstand in de eerste levensjaren
is volgens ons een belangrijk middel om de inspanningen ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting
in het algemeen op te voeren. Preventie heeft het grootste effect als daarvoor gebruik wordt gemaakt
van geïntegreerde strategieën. Daarbij moet de ondersteuning van ouders om toegang te krijgen tot de
arbeidsmarkt gecombineerd worden met inkomenssteun en toegang tot diensten die essentieel zijn voor
de resultaten die kinderen bereiken. Denk daarbij aan hoogwaardig onderwijs vanaf de kleuterschool,
adequate gezondheidszorg en gezonde huisvesting, maar ook kansen om te participeren en gebruik te
maken van kinder- en jeugdrechten. Allemaal factoren die kinderen en jongeren zouden moeten helpen
om hun mogelijkheden optimaal te benutten en die hun veerkracht vergroten. VBJ vindt dat het beleid
altijd in de eerste plaats moet uitgaan van wat de belangen van het kind het best dient. Daarom is het
cruciaal dat de kinderen en jongeren worden erkend als onafhankelijke rechthebbenden, waarbij het
belang van de ondersteuning van gezinnen als primaire verzorgers ten volle wordt onderschreven.
VBJ pleit ervoor om huisvesting als een beleidsprioriteit te beschouwen. Het belang van betaalbare woningen
van goede kwaliteit voor gezinnen met kinderen – met inbegrip van sociale woningen – kan niet onderschat
worden. Daarbij moet rekening gehouden worden met factoren als overbezetting, energiearmoede en
milieurisico’s. Tot die concrete taakstelling behoort volgens VBJ ook de beleidsmatige steun aan gezinnen
en kinderen die risico lopen dakloos te worden. Dat kan onder andere door uithuiszettingen, onnodige
verhuizingen en scheiding van ouders en kinderen te voorkomen. Daarom is het volgens ons ook niet meer
dan logisch om zo veel mogelijk in te zetten op tijdelijk onderdak bieden en op langetermijnoplossingen
voor huisvesting.
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WERK MAKEN VAN
VOOR JONGEREN.

EN

Vandaag betaalt Vlaanderen zo’n 2.000 euro per
persoon, per jaar aan Wallonië in de vorm van
onrechtvaardige geldtransfers. Een onafhankelijk
Vlaanderen zou onze regio economisch opnieuw
laten floreren en ruimte maken voor jobs voor onze
eigen jongeren.

in dezelfde periode gemiddeld slechts iets langer
dan één jaar een baan. Dat zijn vaststellingen waar
niemand blij van wordt.
VBJ wil prioritair werk maken van het bestrijden
van de jeugdwerkloosheid. Het hebben van een
(kwaliteitsvolle) job is volgens ons van groot belang.
Niet alleen omwille van het inkomen, maar het helpt
je ook gemakkelijker de stap naar de volwassenheid
te zetten, het ouderlijk nest te verlaten voor een
eigen woning, en een gezin te stichten. Kortom, op
eigen benen te staan, je persoonlijk te ontplooien
en autonoom te worden. Er is de laatste decennia al
heel wat werk verzet, maar er is nog een lange weg
te gaan. De jeugdwerkloosheid mag zowel tijdens
als na een economische crisis niet hoger zijn dan
het algemene werkloosheidcijfer. Zolang dat niet
het geval is, moeten concrete afspraken worden
gemaakt om dat doel te bereiken, zowel vanuit de
overheid (onder meer RVA & VDAB), het onderwijs
(CLB’s) als werkgevers- en werknemersorganisaties.
Bovendien pleiten wij ervoor dat sectoren met krapte
in moeten zetten op omscholing van jongeren die
weinig uitzicht hebben op werk, bijvoorbeeld als

“

Werk vinden is geen gemakkelijke klus. Met een
jeugdwerkloosheidsgraad die de laatste jaren dik
boven de 20% piekt - en in de meeste Vlaamse
centrumsteden zelfs meer dan 25% bedraagt - doet
ons land het gemiddeld een pak minder goed dan
onze buurlanden. Wie voortijdig en dus zonder
diploma of eindgetuigschrift de schoolbank verlaat,
heeft veel kans om zelfs na een jaar zoeken nog geen
enkele werkervaring te hebben opgedaan. En waar
hoog opgeleide jongeren in de periode van vijf jaar
na het afstuderen gemiddeld drie jaar aan het werk
zijn, hebben hun laaggeschoolde leeftijdsgenoten

gevolg van een ‘verkeerde studiekeuze’ of langdurige werkloosheid. De overheid moet dat stimuleren door
het beschikbaar stellen van extra opleidingsbudgetten voor werkzoekende jongeren. Jongeren hebben net
als ouderen recht op werkzekerheid en kansen op de arbeidsmarkt. Daarom willen wij af van de wildgroei
aan vaak onzekere contracten, en willen we vaste contracten als norm stellen.

Ondernemerschap is één van de belangrijkste troeven van de Vlaamse economie. Hoe vroeger begonnen,
hoe meer gewonnen. Daarom pleiten wij voor een Vlaams Stimulansfonds Jonge Ondernemers
dat startkapitaal en garanties biedt aan waardevolle projecten. Veel gemeenten kampen met
leegstand en hebben jongeren die niets liever willen dan ondernemen. Zorg ervoor dat jongeren die
willen ondernemen de faciliteiten krijgen om nieuwe initiatieven op poten te zetten. Maak van leegstaande
panden creatieve labo’s voor jongeren en stimuleer hen door het faciliteren van pop up-initiatieven.
Waarom zouden we geen extra kansen scheppen voor onze jonge creatieve en innovatieve geesten door
hen samen te brengen in lokale startupateliers ? Zo krijgen ze de kans een proeftuin te creëren om hun
concepten verder uit te werken en te concretiseren tot mini-ondernemingen die op hun beurt kunnen
uitgroeien tot volwaardige bedrijven.
Jongeren met een arbeidsbeperking weten zelf vaak het beste wat zij nodig hebben. Ook brengen zij
een frisse blik en ervaringsdeskundigheid mee. Het is daarom van belang dat juist mét die jongeren
wordt gesproken, in plaats van over hen. Jongeren met een arbeidsbeperking mogen niet tussen wal en
schip belanden. VBJ wil daarom dat het federale én gewestelijke niveau samen met de lokale besturen,
gezamenlijk actiever inzetten op een inclusieve arbeidsmarkt.
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DRUGS? NEE, BEDANKT!
Alcohol is nog steeds het meest gebruikte roesmiddel,
ook onder Vlaamse jongeren, en velen komen er nog
vóór het secundair onderwijs mee in contact. Het
eerste contact met alcohol vindt vaak thuis plaats,
bijvoorbeeld op een familiefeestje. Onder jongeren
tussen 12 en 14 jaar is het alcoholgebruik de laatste
jaren wel sterk gedaald, gelukkig maar.
Hoe jonger men begint met alcohol, hoe groter het
risico op alcoholproblemen op latere leeftijd. Het is
dan ook goed dat de alcoholwetgeving erop gericht
is om de beginleeftijd uit te stellen. De wet stelt dat
het verboden is om aan jongeren onder de 16 jaar
alcoholische dranken te verkopen of te schenken.
Voor sterkedranken is de grens nog strikter: het is
verboden om die te verkopen, te schenken of zelfs
gratis aan te bieden aan minderjarigen (-18 jaar).
Terwijl minder dan een derde (31,9%) van de 12 tot
14-jarigen ooit alcohol heeft gedronken, stijgt dat
bij de 15 tot 16-jarigen tot bijna driekwart (73,4%).
70,2% van de leerlingen jonger dan 18 heeft
bovendien al sterkedrank gedronken. Bovendien zien
we een stijgende trend onder de jongeren van die laatste leeftijdscategorie in excessief alcohol drinken.
Alcohol mag geenszins bekeken worden als taboe, maar we moeten er als individu én maatschappij wijs
mee om gaan. We hebben daarom niet alleen een strikte opvolging van de alcoholwetgeving nodig, maar
er is ook nood aan blijvende sensibilisering.
Qua opvolging kan het consequent vragen naar legitimatie nog flink verbeterd worden, want dat wordt
nog lang niet genoeg gedaan. Dit geldt overigens niet alleen voor kroegen en/of discotheken, maar ook
en vooral voor supermarkten, nacht- en drankwinkels.
Het grootste probleem blijven evenwel de illegale drugs, en in hoofdzaak gaat het dan om cannabis. Uit
wetenschappelijk onderzoek in de Vlaamse secundaire scholen blijkt dat 13,8% van de leerlingen ooit al
cannabis heeft gebruikt. De gemiddelde beginleeftijd voor cannabisgebruik bij Vlaamse leerlingen is 15,7
jaar. De piekmomenten voor een eerste joint zijn 15 en 16 jaar (tezamen 65,1% van de ooit-gebruikers) al
heeft ook één op de 8 leerlingen (12,5%) voor zijn 15de al cannabis gebruikt. Uit het Europese ESPADonderzoek blijkt weliswaar dat jongeren later beginnen met cannabisgebruik dan enkele jaren geleden,
maar dat neemt de problematiek niet weg. Cannabis neemt immers een aparte plaats in bij jongeren.
Uit de gegevens van diverse leerlingenbevragingen blijkt dat cannabis - ondanks zijn illegale status tot hun leefwereld behoort: ook veel leerlingen die niet gebruiken weten hoe ze eraan kunnen geraken
en hebben één of meer vrienden die wel cannabis
gebruiken. Gelukkig betekent dit niet dat jongeren
gebruik zomaar vanzelfsprekend vinden of erachter
staan: de meerderheid keurt het af en dat kan VBJ
alleen maar toejuichen.
Het gebruik van andere illegale drugs komt onder
leerlingen in het secundair onderwijs relatief weinig
voor. 4,2% Van de 15-16-jarigen en 8,8% van de
17-18-jarigen hebben ooit andere illegale drugs
gebruikt. XTC is de meest frequent voorkomende
drug in die categorie: 4,9% van alle 17-18-jarigen
(oudste leerlingen) heeft ooit xtc gebruikt.
https://www.druglijn.be/bezorgd-om-iemand/veelgestelde-vragen/jongeren-steeds-vroeger-aan-drugs
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Voor VBJ is dat nog steeds véél te veel. Wij zijn duidelijk: illegale drugs kunnen niet! VBJ zet ten volle
in op drugpreventie. Daarvoor doen we niet alleen een beroep op de lokale politie en gemeentelijke
drugspreventiemedewerkers, maar in de eerste plaats op de jongeren zélf die permanent gesensibiliseerd
dienen te worden. Een zero tolerance-principe voor illegale drugs is daarbij onze leidraad.
Een aspect van de drugsproblematiek dat jammer genoeg maar al te vaak vergeten wordt, is het
medicatiegebruik en -misbruik. Dat verdient volgens ons veel meer aandacht . Ons land heeft op dat vlak
een trieste reputatie die wordt weerspiegeld in de alarmerend hoge cijfers over jongeren en medicatie.
15,6% van de jongeren heeft ooit al een slaap- of kalmeringsmiddel genomen, 8,0% heeft ooit ADHDmedicatie genomen, en 2,8% opwekmiddelen. Voor slaap- en kalmeringsmiddelen geldt voor de meesten
dat dat gebruik langer dan een jaar geleden is en dat recenter gebruik vooral op occasionele basis
gebeurt. Wat ADHD-medicatie betreft, gaat het door de specifieke aard van het middel meestal om
dagelijks gebruik. Meer jongens dan meisjes gebruiken ADHD-medicatie, bij meisjes komt het gebruik van
slaap- en kalmeringsmiddelen meer voor. Het spreekt vanzelf dat psychoactieve medicatie, wat ons betreft,
uiteraard enkel op doktersvoorschrift mag worden genomen. Wij pleiten ook voor een meer weloverwogen
voorschrijfgedrag, om zo onder meer de handel in medicatie tussen jongeren tegen te gaan.

OVER ZINLOOS EN ANDER GEWELD.
Geweld en zeker zinloos geweld blijkt, zeker bij jongeren, in de lift te zitten. Uit een studie die niet
zo lang geleden door de Universiteit Antwerpen werd gevoerd bij Antwerpse leerlingen blijkt dat de
meerderheid van de jongeren geweld afkeurt, maar dat er ook een hoge mate van ‘onverschilligheid’
bij jongeren valt op te merken. Het pesten van klasgenoten vinden twee op drie leerlingen ‘verkeerd’,
een kwart van de leerlingen vindt het een ‘beetje verkeerd’. Bijna 40% vindt iemand uitschelden via
internet een ‘beetje verkeerd’, ten opzichte van 27%
die het ‘niet verkeerd’ vindt. Fysiek geweld wordt
door jongeren als meer problematisch geacht dan
psychisch geweld. Meer bepaald vinden zeven op
tien jongeren het ‘verkeerd’, 20% vindt het een
‘beetje verkeerd’ en 7% ziet er geen problemen in.
Die hoge mate van ‘onverschilligheid’ ten aanzien
van geweld kan verklaard worden vanuit het feit
dat jongeren dagelijks worden geconfronteerd
met geweldsituaties op school, op straat en via de
media, zodat ze meer en meer ‘vertrouwd’ geraken
met het geweldsfenomeen. Uit de meeste studies
die naar de relatie tussen jongeren geweld werden
gemaakt, blijkt niet echt wat de oorzaken kunnen
zijn. Vaak zijn die legio en in het geval van jongeren
met een migratieachtergrond zelfs (gedeeltelijk)
cultureel bepaald. Verbale en fysieke provocaties,
verveling, drugs of drankgebruik, jaloezie, agressie,
een aantasting van het zelfrespect of eergevoel zijn
slechts enkele zaken die blijkbaar volstaan om tot
geweld over te gaan.
Geweld en vandalenstreken kwamen meer voor
tijdens de coronacrisis. Er is, volgens de experten,
sprake van een duidelijke oorzakelijke link tussen de
coronacrisis en geweld en vandalisme bij jongeren.
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“

Jongeren hadden veel minder om handen in die periode, veel hobby’s vielen weg. En ze hebben het
gevoel dat ze weinig dingen nog mogen. Daardoor gaan ze op zoek naar andere zaken die hen een
kick geven. En ook het toezicht van de ouders is vaak verminderd. Je hebt ouders die nu extra hard
moeten werken, omdat ze in de zorg werken bijvoorbeeld. Maar heel wat ouders hebben het ook zelf
moeilijk, of ze hebben conflicten met hun kinderen rond de coronaregels. Sommige ouders zijn het beu
om voortdurend het gevecht aan te gaan met hun kinderen om hen thuis te houden. Maar ook de
scholen spelen in dat verhaal een rol. Als jongeren naar school gaan, is er meer structuur in hun leven en
hebben ze meer sociale contacten. Afgelopen anderhalf jaar is heel wat dat school plezierig maakt, zoals
uitstapjes, geschrapt. Bovendien hebben de jongeren, los van het leren, ook een achterstand opgelopen
rond sociale ervaringen, en die zijn essentieel. Daarbij gaat het in feite niet om een leerachterstand maar
een leefachterstand.

Een preventieve aanpak door scholen, omgeving en gezinnen is volgens ons erg belangrijk. Er zijn namelijk
geen eenvoudige en snelle, pasklare oplossingen te bedenken. Maar het is wel duidelijk dat simpele
preventie vaak niet langer volstaat. Volgens VBJ is er dringend behoefte aan een systematische en
hardere aanpak van zinloos geweld, maar ook van vandalisme en zogenaamd ‘klein crimineel gedrag’.
De sociologische aanpak heeft maar al te vaak laten blijken dat ze niet echt ontradend is en recidive zelfs
in de hand werkt. Door die ‘zachte’ aanpak wordt er overigens maar al te vaak en te eng vanuit het
daderperspectief gekeken. “Hij heeft een moeilijke jeugd gehad of heeft als lid van een minderheidsgroep
een maatschappelijk minder aangename positie…” zijn veelgehoorde non-argumenten wat ons betreft. Er
moet een duidelijke lijn getrokken worden en weergegeven wat wel en wat niet mag. En daarbij moet ook
heel duidelijk worden gemaakt wat degene die de regels overtreedt kan verwachten. Wat zinloos geweld
en vandalisme betreft, pleit VBJ voor een nultolerantie. Wij willen spijbelen, overlast, vandalisme,
stelen en bedreigen tegengaan. Wie overlast veroorzaakt, zich aan vandalisme vergrijpt, gewelddelicten
pleegt of voor de criminaliteit kiest, moet gestraft worden, waarbij de minimumstraffen fors omhoog
moeten. Op dit moment zijn straffen vaak te laks en te soepel. We zien maar al te vaak dat maximale
straffen gewoonweg niet worden uitgevoerd.
Dat daders ervanaf komen met bijvoorbeeld een
taakstraf is evenmin aanvaardbaar. Minderjarige
criminelen plegen bewust volwassen misdrijven, en
dus moeten zij de consequenties hiervan voelen.
Tot slot nog dit: jongeren komen in hoofdzaak
vaak in het nieuws als ‘probleemveroorzakers’,
maar daarnaast worden ze ook vaak het slachtoffer
van geweld en criminaliteit. En precies dat wordt
maar al te vaak vergeten. Wij vragen een betere en
adequate slachtofferhulp en -begeleiding.

https://www.druglijn.be/over-ons/schoolopdracht-drugs/cijfers-en-statistieken/medicijnen
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•
“De jeugd is de toekomst” is voor ons véél
meer dan louter een slogan. De toekomst van
de Vlaamse jeugd ligt volgens VBJ in een vrij en
onafhankelijk Vlaanderen. Sleutelbegrippen
voor een hechte gemeenschap zijn kennis van taal
en samenleving, participatie in de maatschappij
en het naleven van de kernwaarden die in het
DNA van onze samenleving zitten. Met dat laatste
in het achterhoofd stellen we onomwonden dat
de massale migratie een mislukking geweest
die enorme maatschappelijke problemen zoals
werkloosheid, criminaliteit en extremisme met zich
heeft meegebracht. Het mag dan ook niemand
verrassen dat het VBJ daarom pleit voor een
onmiddellijke migratiestop.
•
Een belangrijk aspect van burgerschap is dat
burgers op zijn minst het gevoel moeten hebben dat
politiek een zaak van gewone burgers is, waarop
ook zij enige impact kunnen uitoefenen. Dat kan
door zich politiek te engageren. Politiek engagement
is zeker en ook een jongerenzaak. ‘Politiek’ vatten
wij als VBJ veel ruimer op dan alleen maar het
ritueel van om de vier jaar naar het stemlokaal te
trekken. Doorgaans betekent politiek het geheel van
gedragingen van burgers dat gericht is op het direct
of indirect beïnvloeden van de overheid en haar
beleid. Die beïnvloeding kan verschillende vormen
aannemen: stemmen, lid worden van een politieke
partij, opkomen bij de verkiezingen, oppositie
voeren, proberen de publieke opinie te bespelen...
VBJ vindt het de normaalste zaak van de wereld
dat jongeren aan politiek kunnen en mogen
doen en engageert zich ten volle om dat recht te
vrijwaren.
•
Maar al te vaak zien overheden jongeren
nog steeds als een probleem, terwijl ze blind blijven
voor de mogelijkheden die jongeren kunnen bieden.
Daarom breekt VBJ een lans voor een beleid op maat
van de jongeren, zeker en vooral op lokaal vlak. De
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ervaringen en standpunten van jongeren verdienen
échte politieke erkenning. De jongeren worden al
veel te lang naar de mond gepraat, maar niet voor
volwaardig aanzien. De meningen van kinderen
en jongeren worden tot op vandaag onvoldoende
gehoord en hun belangen worden lang niet altijd
zorgvuldig genoeg afgewogen. VBJ vraagt een
formele jongerentoets voor beleidsinitiatieven op
alle niveaus. Op Vlaams niveau bestaat reeds
de kinder- en jongeren- effectrapportage. Voor
regelgeving die een impact heeft op kinderen en
jongeren worden de effecten voor deze doelgroep
in kaart gebracht. De Vlaams Belang Jongeren
willen ook op gemeentelijk niveau de creatie
van een gelijkaardig instrument. Alleen zo
zorg je voor een echte jongerenreflex bij alle
beleidsmakers.

“

•
Op het gebied van jeugdparticipatie
is het meer dan eens voorgekomen dat een
goedbedoeld initiatief van een gemeente op niets
uitliep. Zo heeft bijvoorbeeld het oprichten van
een jeugdgemeenteraad weinig zin als er niet
daadwerkelijk wordt ingespeeld op de vragen en
dossiers die bij de jeugd leven.
De lokale jeugdraad is en blijft volgens ons
hét instrument om jongeren bij lokaal beleid
te betrekken. Wij eisen dan ook dat ze voor
belangrijke, jeugd-gerelateerde dossiers en de
opmaak van een jeugdbeleidsplan steeds verplicht
moeten geraadpleegd worden.
De participatie van kinderen en jongeren moet
geformaliseerd, verplicht en controleerbaar
blijven. In de marge hiervan pleiten wij ook voor
échte Vlaamse jeugdraad die in tegenstelling tot de
huidige, representatief wordt samengesteld en waar
betutteling of ‘bijsturing’ vanuit het Vlaamse niveau
uit den boze is.
•
Verder eisen we dat iedere Vlaamse
gemeente moet beschikken over een eengemaakt
jeugdloket waar jongeren terecht kunnen met al
hun aanvragen voor verschillende activiteiten en
initiatieven. Maar ook voor alle mogelijke jeugdgerelateerde informatie of vragen.

•
Jongeren moeten nog meer worden
gestimuleerd om actief deel te nemen aan het beleid

in de eigen gemeente. Met de organisatie van jongerenparticipatiemomenten - liefst opgezet door
de plaatselijke jeugdraad - wakkeren we het burgerschap van onze jeugd aan. Wij geven hen
daarmee de kans om concrete voorstellen te doen voor hun buurt of wijk. Zeker als het gaat om zaken die
de jeugd rechtstreeks aanbelangen: sportinfrastructuur, speelpleinen, jeugdhuiswerking.
•
Overheden van elk bestuursniveau in Vlaanderen dienen er zorg voor te dragen dat ze klaar
en helder met de jongeren communiceren en dat in de taal en met de technologieën die jongeren
dagdagelijks gebruiken: WhatsApp, Facebook, Instagram. Bovendien breken wij een lans om een
vierde telecomspeler toe te laten met als doel de hoge prijs van mobiele telefonie en internet te
drukken en zo op het niveau van onze buurlanden te komen.

“

•
Wij bepleiten een heroriëntering van het Vlaamse jeugdwerkbeleid, dat in onze ogen de laatste
jaren vooral is uitgegroeid tot een Verhaal van de Gemiste Kansen. De Vlaamse overheid moet volgens
ons op de eerste plaats durven investeren in het jeugdwerk. Investeren, op een duurzame, planmatige
manier. Niet alleen met tijdelijke projecten maar met structurele stimulansen en inspanningen. En dat
op de eerste plaats door goede en bindende afspraken te maken met jeugdorganisaties, gebaseerd op
vertrouwen en zekerheid.
•
Daarbij is er uiteraard geen plaats meer voor als jeugdwerk gecamoufleerde linkse of extreemlinkse
agitprop. Telkens weer moeten we vaststellen dat bepaalde sectoren en organisaties misbruikt worden
voor extreemlinkse indoctrinatie of het opdringen van maatschappijvisies waar het overgrote deel van de
Vlaamse jongeren niets, maar dan ook écht niets van wil weten. Voor alle duidelijkheid: zij die zich hierin
willen uitleven mogen dat gerust verder doen, maar zonder overheidssteun. Draai de subsidiekranen
dicht voor linkse propaganda.
•
De jeugdzorg blijft vierkant draaien in ons land. Dat is volstrekt onaanvaardbaar en bijgevolg voor
VBJ een absolute beleidsprioriteit. Er wordt bovendien naar ons aanvoelen in de sector te veel aan ‘cherry
picking’ gedaan. Hulpaanbieders willen wel eenvoudige gevallen behandelen maar verwijzen voor meer
complexere problemen geregeld veel te snel door naar gespecialiseerde instellingen. Het gevolg van die
praktijk is dat veel instellingen het water aan de lippen staat en de wachttijden voor hen die écht dringend
aan hulp toe zijn blijven oplopen. VBJ pleit voor een betere triage van de dossiers. Een goede
selectie en bewuste afweging leidt zo tot een betere verdeling van de beperkte middelen.
•
Kinderen en jongeren hebben recht op degelijke bescherming en zorg en dat bij alle acties
en initiatieven met betrekking tot kinderen of jongeren, ongeacht of die genomen worden door
overheidsinstanties of particuliere instellingen. Daarbij moeten steeds, volgens VBJ, de belangen van de
kinderen of jongeren voorop staan. De aanpak van de kinderarmoede zou één van de belangrijkste
beleidsprioriteiten in ons land moeten zijn. De Vlaams Belang Jongeren willen dan ook dat de
bestrijding van kinderarmoede en sociale uitsluiting (eindelijk) hoog op de politieke agenda
komt.
•
Geweld en zeker zinloos geweld blijkt, zeker bij jongeren, in de lift te zitten. Volgens VBJ is er
beslist en dringend behoefte aan een systematische en hardere aanpak van zinloos geweld,
maar ook van vandalisme en zogenaamd ‘klein crimineel gedrag’. Er moet een duidelijke lijn getrokken
worden over wat wel en wat niet mag. En daarbij moet ook heel duidelijk worden gemaakt wat degene
die de regels, overtreedt kan verwachten. Wat zinloos geweld en vandalisme betreft pleit VBJ voor een
nultolerantie. Wie die overlast veroorzaakt, zich aan vandalisme vergrijpt, gewelddelicten pleegt of voor
de criminaliteit kiest, moet gestraft worden, waarbij de minimumstraffen fors omhoog moeten. Jongeren
komen in hoofdzaak vaak in het nieuws als ‘probleemveroorzakers’, maar daarnaast worden ze ook vaak
het slachtoffer van geweld en criminaliteit. En precies dat wordt maar al te vaak vergeten. Wij vragen dan
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ook een betere en adequate slachtofferhulp en -begeleiding.
•
VBJ zetten ten volle in op drugpreventie. Daarvoor doen we niet alleen een beroep op de lokale
politie en gemeentelijke drugspreventiemedewerkers maar in de eerste plaats op de jongeren zélf die
permanent dienen gesensibiliseerd te worden. Nultolerantie voor illegale drugs is de enige oplossing.
•
Cultuur is een basisrecht. Ook voor jongeren. Wij willen dat er meer aandacht wordt besteedt aan
cultuur door en voor jongeren en aan talentontwikkeling. Alle onderzoeken tonen keer op keer aan dat
hoe jonger je aan cultuur begint, hoe groter de impact op de latere cultuurparticipatie. De invloed van het
gezin blijkt hierin erg bepalend, maar ook de eigen opbouw van ‘cultureel kapitaal’ en het feit of je al dan
niet cultuureducatie genoten hebt tijdens de kindertijd en jeugd. Logisch dat wij dan ook zoveel mogelijk
aandacht hiervoor vragen. Cultuurbeleving is echter lang niet voor alle jongeren betaalbaar. Waarom zou
aan jongeren die aangeven een interesse in cultuur te hebben niet een cultuurbudget worden gegeven?
Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een cultuurbelevingspas voor alle 18-jarigen.
Wij bepleiten niet alleen de uitbouw van het lokale kunstonderwijs maar jong, creatief en artistiek talent
in onze lokale gemeenschap moet volgens ons altijd en ten volle kunnen rekenen op kwaliteitsvolle
infrastructuur en logistieke steun. *

“

•
Sport is een basisrecht. Ondanks de investeringen van de laatste jaren is er in heel wat gemeenten
en steden nog steeds een cruciaal gebrek aan sportfaciliteiten. Het gebeurt soms dat er wachtrijen voor
sportclubs ontstaan, waardoor jongeren op straat moeten ronddolen. Dat kan niet de bedoeling zijn.
Investeer vooral in moderne sportinfrastructuur: architecturaal degelijk, maar ook multifunctioneel, en
bruikbaar voor iedereen. Moderne, flexibele en deelbare infrastructuur waar iedereen terecht kan.
En voorzie meteen ook in iedere gemeente in duurzame buiten-fitnesstoestellen of fit-o-meters die jong en
oud kunnen gebruiken.

•
Het creëren van een verkeersveilige schoolomgeving door samenwerking van school, kinderen,
ouders en gemeente. ‘Verkeersles’ moet structureel worden aangeboden in het basisonderwijs en bijgevolg
ingepast in het reguliere lesprogramma. Door de inrichting van schoolstraten, het aanleggen
van degelijke fietspaden en de ontwikkeling van een fietskaart of app met veilige fietsroutes
zorgen we voor een veilige weg naar school. Wij zijn er ons van bewust dat dergelijke noodzakelijke
projecten handenvol geld kosten. Daarom pleit VBJ ervoor om waar mogelijk samen te werken met de
buurgemeenten.

Tegelijk moeten we ook stoppen met de auto als duivel te behandelen. De overheid behandelt de auto
als melkkoe door niet alleen enorme belastingen te heffen op het hebben en het gebruik ervan, ook het
halen van een rijbewijs is vandaag een te grote financiële drempel voor velen. Daarom pleiten wij voor
een afschaffing van het verplichte terugkommoment en willen we de eerste 6u rijles voor het rijbewijs B
gevoelig goedkoper maken door het toekennen van een subsidie. Meer mensen naar de rijschool moet
zorgen voor minder ongevallen.
•
De openbare ruimte is er voor iedereen en zéker voor de jongeren. VBJ wil dat de lokale
besturen er zorg voor dragen dat kinderen en jongeren zich kunnen uitleven in de openbare ruimte.
Vlaanderen heeft nog steeds te weinig speelruimte, voldoende toegankelijk en aantrekkelijke openbaar
domein, groene speelzones en –bossen in alle provincies en natuurlijk ook polyvalente bivakplaatsen.
•
Lokale besturen dienen niet alleen te investeren in de openbare ruimte, maar ook in duurzame,
specifiek op de vrijetijdsbesteding van jongeren gerichte infrastructuur. VBJ wil dat er extra inspanningen
worden geleverd opdat er in elke stad én gemeente een zo optimaal mogelijk aanbod aan geschikte
jeugdinfrastructuur voorhanden is. Wij denken daarbij concreet aan jeugdlokalen, jeugdhuizen,

18

speelpleinen, fuifzalen, repetitielokalen en creatieve
ruimtes.
•
Vlaams Belang Jongeren willen dat er
ten volle wordt geïnvesteerd in een betere
openbaar vervoer want het is vaak huilen met de
pet op. Treinen, trams en bussen moeten niet alleen
tijdens de uren van het schoolververvoer voldoende
capaciteit bieden zodat iedereen comfortabel van
en naar school kan reizen maar ook proper én
veilig zijn. Wie overlast veroorzaakt moet verwijderd
worden en vooral: het openbaar vervoer moet altijd
en overal stipt op tijd rijden. Wij spreken tegelijkertijd
ook onze bezorgdheid uit over de nog steeds veel
te hoge cijfers met betrekking tot jonge slachtoffers
in het uitgaansverkeer. Elke dode is er één te veel.
Een beter en vooral aantrekkelijker openbaar
vervoersaanbod kan hier soelaas brengen.
Concreet bepleiten wij voldoende nachtbussen
in steden en op populaire uitgangsplaatsen.

“

•
Onze samenleving zet te weinig in op de
fysieke en mentale weerbaarheid van jongeren. VBJ
wil een verplichte gemeenschapsdienst invoeren
voor schoolverlaters voor een periode van 9
maanden. Zodat jongeren - van beide geslachten
- weer weerbaarheid wordt bijgebracht. Jongeren
moeten hierbij de keuze krijgen tussen de vroegere
legerdienst of een andere vorm van maatschappelijk
werk, bv. vrijwilliger bij de brandweer. Bovendien
kan onze generatie op die manier iets terugdoen
voor de maatschappij die ons zo veel kansen geeft.
Zo wordt niet alleen meteen ook een oplossing
geboden voor het nijpende personeelstekort bij
defensie, maar de gemeenschapsplicht bestrijdt het
ook de jongerenwerkloosheid en beperkt het aantal
drop-outs onder jongeren. Momenteel bestaat er
brede consensus dat het defensieapparaat in het
licht van de veranderende geopolitieke omgeving
versterking nodig heeft. De berichten over de staat
van onze defensie zijn ronduit alarmerend. De
aanvulling van het bestaande beroepsleger met
gemeenschapsplichtigen kan daarin voorzien.
De nieuwe gemeenschapsplichtigen zouden de
territoriale taken grotendeels voor hun rekening
kunnen nemen, zoals de bewaking van strategische
doelen en de bescherming van burgers, terwijl de
vrijwilligers (beroeps) voor de exterritoriale taken,
zoals vredemissies, ingezet worden. Bovendien
bestaat bij de invoering van de gemeenschapsplicht

de mogelijkheid om terug beschikking te krijgen
over voldoende reservisten.
•
Vrije meningsuiting is een fundamenteel
basisrecht en één van de belangrijkste pijlers van de
democratie. Toch censureren steeds meer (sociale)
media zogenaamd “foute” meningen. Kritische
stemmen worden meer en meer gesmoord door
hun accounts te blokkeren of zelfs te verwijderen.
Politieke correctheid wordt steeds meer de standaard
voor de techbedrijven die zich ongenaakbaar
voelen. VBJ wil jongeren garanderen dat ze
hun mening steeds kunnen uiten, zonder angst
voor een gedachtenpolitie.
•
Te vaak denken leerkrachten nog dat ze hun
leerlingen bepaalde ideeën over multiculturalisme
moeten opdringen. Dat moet stoppen want
ideologische (bij)sturing hoort niet thuis in het
Vlaamse onderwijs. Punt. Laat dat voor iedereen
duidelijk zijn. Ideologische diversiteit, zowel onder
leerlingen als leerkrachten is een verrijking, mar
ze mag nooit worden opgedrongen. Ieder heeft
het recht zijn eigen mening te vormen, zonder
indoctrinatie. Stop linkse taal in ons klaslokaal!
•
Vlaams Belang Jongeren wil pepperspray
legaliseren voor zelfverdediging, zoals ook in
Frankrijk en Duitsland het geval is. Pepperspray
veroorzaakt immers geen blijvend letsel, maar kan
wel geweld, diefstal of verkrachting voorkomen.
•
Tot slot pleiten de Vlaams Belang
Jongeren voor kiesrecht in plaats van
opkomstplicht vanaf 18 jaar. Kiesplicht is niet
langer van deze tijd. In Europa kennen enkel ons
land, Luxemburg en Griekenland die verplichting
nog. Zijn alle landen in West-Europa dan slechtere
democratieën? Wij denken van niet. Het invoeren
van het stemrecht in plaats van de opkomstplicht
versterkt volgens ons net de directe democratie,
want het daagt de politici net uit om de mensen te
overtuigen. Mensen zullen ook bewuster hun keuze
gaan maken in het stemhokje dan wanneer ze daar,
tegen hun zin, toe gedwongen worden.
Filip Brusselmans
Jan Huijbrechts
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