VN-wereldconferentie van ministers bevoegd voor Jeugd 2019 & Lisboa+21
Jeugdforum: verslag
Van 21 tot 23 juni was het Departement Cultuur, Jeugd en Media aanwezig op de VNwereldconferentie voor Jeugdministers 2019 en het Lisboa+21 Jeugdforum in Portugal. 21 jaar na
de eerste wereldconferentie in 1998 namen meer dan 100 delegaties van ministers bevoegd voor
Jeugd, jeugdambtenaren en jongerenvertegenwoordigers deel aan de discussies en thematische
sessies over prioritaire thema’s van internationaal jeugdbeleid.
Het doel van de conferentie was om een hernieuwd engagement te tonen voor de uitvoering van
de VN-jeugdagenda, die onder meer de SDG’s, het World Programme of Action on Youth (WPAY)
en de Youth2030 Strategy omvat. Dit gebeurde door aanname van een nieuwe Verklaring van
Lissabon, die alle landen aanspoort om actie te ondernemen op onder meer volgende thema’s:
• Toegang tot kwaliteitsvol formeel onderwijs, informeel en niet formeel leren;
• Inclusie en diversiteit van alle jongeren;
• Discriminatie tegengaan;
• Mentaal welbevinden en psychische gezondheid;
• Toegang tot duurzame jobs;
• Participatie en engagement van jongeren;
• De rol van jongeren in conflictpreventie en vredesopbouw;
• Mediawijsheid en kritisch denken;
• Gendergelijkheid.
Als Belgische delegatie zijn we erin geslaagd om ook op internationaal niveau een mooie erkenning
van jeugdwerk, informeel en niet formeel leren te bekomen, evenals een goede weerspiegeling van
de prioriteiten van het aankomende Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan. Zo werd o.a. onze
verwijzing naar de doelgroep jongeren met een beperking opgenomen bij toegankelijkheid van
vrijwilligerswerk en werden het creëren van ruimte voor alle jongeren, intersectionele diversiteit,
transversale samenwerking voor jeugdbeleid het belang van mentaal welbevinden expliciet
benadrukt.Ook het stimuleren van mediawijsheid en kritisch denken werden erkend.
De Belgische delegatie bestond uit de minister van Jeugd van de Franse Gemeenschap (Rachid
Madrane), zijn raadgever van het kabinet (Deborah Monteiro Lopes), de Vlaamse en Franstalige VNjongerenvertegenwoordigers (Lisa Koopman en Launy Dondo), en het Departement Cultuur, Jeugd
en Media (Jan Vanhee en Lien Wyckmans).
De minister heeft namens België het woord genomen tijdens de sessie over toekomstig jeugdbeleid.
Hij benadrukte onder meer het belang van jongerenparticipatie en prees het onlangs aangenomen
European Charter on Local Youth Work als goed voorbeeld voor lokaal jeugdwerkbeleid. De VNjongerenvertegenwoordigers konden ook de conferentie toespreken namens België tijdens een
interactieve sessie over jeugdbeleid in het kader van de SDG’s. Daarin hadden ze het over het
belang van duurzaam en kwaliteitsvol werk voor jongeren.
Videoverslag van de conferentie: The 3 days of Lisboa+21

