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Geachte Voorzitter,
Geachte Europees Commissaris,
Waarde collega’s,
Dames en heren,
Als België verwelkomen wij graag de gezamenlijke aanbevelingen en actieplannen van de 5de cyclus
van de gestructureerde dialoog over jeugdzaken opgezet door het trio voorzitterschap Nederland,
Slowakije en Malta onder de veelzeggende titel “Alle jongeren in staat stellen betrokken te zijn bij
een divers, verbonden en inclusie Europa”.
Deze aanbevelingen en actieplannen zijn het resultaat van een EU-wijde raadpleging en bevraging
van duizenden jongeren in onze lidstaten, het werk van nationale werkgroepen en
jongerenvertegenwoordigers in samenspraak met beleidsactoren. De acht focussen geven ons een
goede indicatie van wat jongeren vandaag belangrijk vinden rond voorliggende thema’s en hoe we
hier samen met jongeren en hun vertegenwoordigers aan kunnen werken.
Ik kan getuigen hoe de discussies uit deze cyclus mee van invloed zijn geweest op het beleidswerk
dat wij rond diversiteit in het jeugdwerk hebben verzet, of hoe de jeugdraad hiermee haar project
rond mentale gezondheid en weerbaarheid van jongeren vorm heeft gegeven. Verder lees ik
bijvoorbeeld in de aanbevelingen dat het belangrijk is om jonge Europeanen te informeren over de
EU en hun te leren hoe zij het EU-project positief kunnen beïnvloeden. Verder lees ik dat lidstaten en
de Europese Commissie zouden, om tegemoet te komen aan de behoeften en interesses van alle
jongeren, moeten zorgen voor het bevorderen en ondersteunen van een scala van virtuele en fysieke
ruimtes voor kwaliteitsvol jeugdwerk. Wie kan hier nu als minister bevoegd voor jeugdzaken geen
inspanningen voor leveren om hieraan tegemoet te komen?
De gestructureerde dialoog is een interessant leerproces dat permanent voor verbetering vatbaar is.
Nog meer jongeren vanuit diverse achtergronden zouden moeten kunnen worden gehoord, en met
de inzichten van jeugdonderzoekers wordt nog te weinig rekening gehouden.
Ik kijk er naar uit wat er door het volgende voorzitterschapstrio – Estland, Bulgarije en Oostenrijk –
zal worden ondernomen op vlak van evaluatie, beoordeling en vernieuwing van de gestructureerde
dialoog. Dat zij het proces van de gestructureerde dialoog willen aanwenden om mee voeding te
geven aan het nieuwe samenwerkingskader voor jeugd, is een belangrijk signaal. Voor België is het
immers een belangrijk zaak om de stem van jongeren te horen en hen ook te betrekken bij het mee
vorm geven van onze democratie. Als jeugdministers kunnen we het belang hiervan alleen maar
onderstrepen! Ik dank U!

