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Youth conference:
Youth for Tomorrow’s Europe
15-16 mei 2017, Qawra, Malta
Om de 6 maanden is een Europese lidstaat voorzitter van de Raad van de Europese Unie.
Zo was de eerste helft van 2017 Malta aan de beurt. Als laatste evenement omtrent
jeugdbeleid werd er vanuit het voorzitterschap de conferentie ‘Youth for tomorrow’s
Europe’ georganiseerd, op vraag van het Europees Jeugd Forum (EYF). Deze conferentie
valt buiten de gebruikelijke jeugdconferenties die georganiseerd worden binnen het kader
van de gestructureerde dialoog, waarmee jongeren uit verschillende lidstaten kunnen
deelnemen aan de beleidsvoorbereidingen op Europees niveau. Op deze manier kon deze
conferentie los van bestaande beleidskaders, haar focus richten op de toekomst. Dat
gebeurt niet willekeurig maar op een belangrijk moment voor Europees jeugdbeleid. De
EU Jeugdstrategie geeft richting aan de Europese samenwerking wat betreft jeugdzaken
en het huidige kader loopt af in 2018.
De conferentie ging van start met enkele belangrijke sprekers. Het woord werd eerst gegeven aan de vicepremier Louis
Grech. Net zoals de tweede spreker, de secretaris voor Europese Zaken van Italië Sandro Gozi, pleitte hij voor een sterk
EU dat ondanks tendensen zoals de financiële crisis en Brexit inzet op solidariteit. Aangezien jongeren de groep zijn
die de gevolgen hiervan het meest zullen ervaren, werd het belang van deze conferentie met zijn jeugd-focus
onderstreept. De derde en laatste plenaire spreker was Luis Alvarado Martinez, de voorzitter van het Europees Jeugd
Forum. Hij vernoemde de positieve ervaring van een bezoek aan Molenbeek en een lokale jeugdwerking die jongeren
op een positieve manier engageert en versterkt. Hij benadrukte dat deze voorbeelden moeten overheersen in
tegenstelling tot negatieve beeldvorming en connotaties. Hij vernoemde ook de kracht van vrijwilligerswerk en de
nood om hierin te blijven investeren.
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Op het programma stond daarna een panel gesprek met verschillende experten zowel vanuit Europese
jeugdorganisaties, de Maltese jeugdraad, jeugdonderzoekers en jongerenvertegenwoordigers. Hier werden enkele
spanningsvelden rond participeren op een Europees niveau en de bewustwording van de mogelijkheden voor jongeren
aangesneden. Iedereen in het panel is het er eens dat er nog steeds veel werk is aan de vertegenwoordiging van
moeilijk bereikbare jongeren in Europese projecten en beleidsprocessen. Om dit te bekomen vergt het vaak een intens
proces met veel oefenkansen waar beleidsprocessen niet altijd tijd en ruimte voor maken. Vaak wordt er tegen het
vooropgestelde kader gebotst en zijn de conclusies op die manier al enorm bepaald. Wat de gedachte om vanuit
jongeren en hun organisaties te vertrekken tegenspreekt.
Dit debat en deze kaders moeten we blijven in vraag stellen en steeds kritisch durven benadrukken. Het vergt moed
om bestaande kaders los te laten en met onbekende partners samen te werken om zo de kloof te dichten.
Mensenrechten mogen sterker naar voren worden geschoven als het gaat over deze projecten en trajecten. We mogen
de groepen kinderen en jongeren die niet wakker liggen van concepten als klimaatsverandering en instellingen als EU
nét niet vergeten. Het valideren en beluisteren van ook hun stem is een krachtig signaal en een stap in het
bewustwordingsproces voor zowel de jongeren als de beleidsmakers.
Jongeren moeten een veilige plek krijgen om hier debat over te hebben, om hierover te leren en om kennis te maken
met de mogelijkheden om zelf impact te kunnen hebben. Daarom is het belangrijk individueel engagement en
duidelijke acties in beeld te brengen en ervoor te zorgen dat dit iedereen bereikt op een transparante manier. Hoe
omgaan te gaan met vertegenwoordiging en het betrekken van moeilijk bereikbare groepen moet daarom een
prioriteit blijven en hoog op de agenda staan.
Op het einde van beide dagen stonden er korte culturele uitstappen op de planning; de oude stad Mdina en Valetta.
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In de namiddag en doorheen de tweede dag van de conferentie werd er gewerkt in werkgroepen die per thema werden
ingedeeld. Ikzelf zat in de werkgroep die aan de slag ging met het thema ‘sociale inclusie’ waar zich een interessante
mix van nationale beleidsmakers, Europese jongerenvertegenwoordigers en onderzoekers had verzameld. Tezamen
hebben we aanbevelingen geformuleerd die op 22 mei aan de Raad Jeugd (Raad van de Europese Unie per
bevoegdheid) en dus de EU jeugd ministers werden voorgesteld, net zoals het werk van alle andere werkgroepen.
De aanbevelingen vanuit de werkgroep;

- Het gebruik van specifieke basisprincipes bij het organiseren van initiatieven jongeren toe: ‘awareness, access, action,
accreditation, advancement, advocacy.’ Op deze manier creëer je al een proces waarin moeilijk bereikbare jongeren
meer tussenstappen kunnen nemen om zelf aan projecten of initiatieven mee te doen. Dit maakt het meer haalbaar.
- Go Local: ga voor simpele laagdrempelige projecten, die niet enkel mobiliteit vereisen maar ook via technologie of
'pennenvriend' systeem zorgen voor uitwisseling. Laat gelijkaardige projecten uitwisselen, zodat er een internationaal
netwerk kan ontstaan voor lokale jeugdwerkers.

- Bruggen bouwen, specifiek tussen onderwijs en jeugdwerk. Door meer samenwerking te stimuleren bekomt men ook
meer uitwisseling van methodieken om bijvoorbeeld burgerschapsvorming meer concreet en praktijkgericht te kunnen
maken.

- Voordelen en rechten van vrijwilligers en werklozen, een duidelijk Europees statuut
- Start op een jonge leeftijd met het bewust worden van EU, zoals bijvoorbeeld EU awareness week, dit maakt de EU
zichtbaar op een lokaal niveau.

- Meer sectoroverschrijdende en intergenerationele samenwerking; tussen lokale besturen, andere sectoren en
beleidsdomeinen, belangrijke commerciele partners, etc.
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