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Terugblik  

Op 19 oktober was er een ontmoeting in het Brussels Parlement met burgerslachtoffers van 

politiegeweld. Ajar gaf een toespraak/getuigenis in naam van de jeugdraad. 

De volledige ontmoeting kan je herbekijken via de Facebook-pagina van one.brussels (Ajar komt 

aan het woord rond 47:15 min). De aanbevelingen werden ook uitgeschreven en bezorgd aan Els 

Rochette.  

 

Hoe zien jullie de toekomst van deze themagroep? 

- De themagroep is wat minder samengekomen omwille van corona. De vorige vergadering 

dateert van juni.  

- Idee: we kunnen een debat organiseren met jongeren. Dit heeft impact. Deze impact 

kunnen we nog versterken door een goed indrukkenverslag, podcast, videobeelden… We 

moeten tonen dat we met dit thema aan de slag gaan.  

- Idee: ‘talk battles’ via scholen, bv. met politici. Jongeren de kans geven om hun verhaal te 

doen en gehoord te worden.  

- Wat wordt onze focus? Actie of lobby? Op een eerdere vergadering werd beslist dat we 

deze groepen best apart laten samenkomen, zodat we gericht aan het werk kunnen.  

Anastasia plant deze vergaderingen in (best over 2 weken). Het is belangrijk dat de acties 

aansluiten op het lobbywerk dat we willen doen.  

o Actiegroep: Roza, Malika 

o Lobbygroep: Ayo, Aline, Malika  

- Idee: externen (activist, journalist, politiekorps…) uitnodigen ter inspiratie en om onze 

adviezen/acties te versterken  

o Opletten dat we origineel zijn. Dit gebeurt momenteel al op veel plekken. Kan de 

jeugdraad niet eerder een faciliterende rol opnemen en organisaties uit de het 

werkveld linken aan interessante partners die werken rond dit thema? Een actie 

zou bv. kunnen zijn dat deze groep een database ontwikkelt met experts in deze 

thematiek. Zo moeten organisaties niet langer zelf op zoek naar deze info, want 

dit kan erg tijdrovend zijn. Mogelijk uitgangspunt: welke info hebben 

jeugdwerkers nodig om jongeren toe te leiden naar info i.v.m. dit thema? 

o Idee: netwerkdag organiseren om experts en jeugdwerkorganisaties te linken, zie 

ook de infomarkten van Lasso. De acties die hieruit voortvloeien kunnen we erna 

bv. bundelen op een actiedag.  

 Aandachtspunt: de uitvoering van de acties/het lobbywerk van deze 

themagroep vraagt engagement van de leden 

https://brusselbazaar.us19.list-manage.com/track/click?u=e6cb28dceaec22a8200410c42&id=05de311b86&e=c294600954
https://brusselbazaar.us19.list-manage.com/track/click?u=e6cb28dceaec22a8200410c42&id=97e2e7f32b&e=c294600954


Link met lopende campagnes  

- Anastasia vervangt Karolien Ory in de campagne Stop Etnisch Profileren. Ze willen een 

“know your rights” tool ontwikkelen. Hiervoor zullen ze consultatiesessies houden bij 

jongeren en jeugdwerkers. Als je jongeren kent, mag je Anastasia steeds contacteren.  

 

To do  

- Wil je graag aansluiten bij de lobby en/of actiegroep?  

- Welk concreet idee heb je voor jouw groep? Neem het mee naar de volgende 

vergadering. 

 

 

Volgende jeugdraad XL: dinsdag 8/12 om 18 uur online 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stopethnicprofiling.be/nl/

