
JEUGDRAAD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 

 

Verslag lobbygroep, anti-discriminatie, diversiteit en 

inclusie 
8 december   Locatie: online  

 

AANWEZIGEN: Anastasia Luyckx, Ilyas Mouani, Marthe Jans, Malika Aberkan, Asher Serrana, Ajar 

Bentaha, Nora Sleiderinck  

 

VERONTSCHULDIGD: Aline Nyirahumure, Ayo Saelens, Astrid Galle  

 

 

Wie zijn de actoren die we willen aanspreken? Met welke organisaties kunnen we 

samenwerken? 

 

- Jeugdwerk tegen racisme, Vlaamse Jeugdraad en Wat Wat 

- Youssef Kobo, ASAT contact met ministers en organisaties. Annelies Verlinden. Els 

Rochette staat ervoor open om nog iets te doen met de Jeugdraad. Yassin Boubout, 

Know your rights, Stop etnic profiling 

o ASAT is misschien niet de beste partner, zij bereiken geen kwetsbare jongeren. 

- Hassan Al Hilou 

- Minister Benjamin Dalle. Nora checkt met Sophie  

- Don en Liselotte vragen naar netwerk. Brahim Lhichou en Thomas Devos.  

 

Welk lobbywerk willen we doen en hoe? Met welk doel? 

 

- Talkbattles met verschillende organisaties. Iedereen stelt zijn sterktes voor, wat ze voor 

de jongeren kunnen betekenen. Jeugdraad trekt dit. Jeugdraad verzamelt wat er gebeurt. 

Expertise delen, overzicht over wat iedereen doet, iedereen stelt zich voor, sterktes en 

zwaktes.  

- Super interessant idee  

- Persaandacht en actie hieraan koppelen. Bewustwording bij beleidsmakers is belangrijk.  

- Naar de jongeren toe? Uitnodiging voor gesprek met beleidsmakers. Survey voor 

jongeren om een advies te schrijven. Instagrampagina om iedereen te bereiken? 

Inspiratie: Imazi.reine. Bereikt meer jongeren 

- Jongeren betrekken. Jongeren die slachtoffer zijn, ermee gaan spreken. Meer jongeren aan 

het woord laten. Sociale media = impact. Video’s maken met situaties.  

- Idee: micro interview op straat van jongeren.  

- Onderzoek VUB  over hoe jongeren politiegeweld ervaren  

- Survey zoals Forum des jeunes? Niet iedereen is overtuigd. Er moet een Brusselse manier 

zijn. Jongeren zijn het beu om bevraagd te zijn.  

o Misschien op 10 verschillende Brusselse plekken enquêtes laten invullen. Het is 

belangrijk dat de jongeren zich gehoord voelen. Niet per se iets in ruil geven. 

Laagdrempelig houden, door jongeren laten doen. Jongeren gaan elkaar 

interviewen. Vertrouwen is zeer belangrijk.  

o We moeten meer op zoek gaan naar jongeren hun mening. En dan naar beleid 

gaan. Herkenning en erkenning bieden aan jongeren.  

https://www.mdpi.com/2076-0760/9/10/175/htm?fbclid=IwAR1jrzb7h1I379BjOh1YPe2Ob8HeH24MiRV3W0-wQmBvWloifFqjGQCfFiA


- Minister Dalle is ook rond etnische profilering bezig in Brussel.  

o Ilyas stuurt de verslagen van deze contacten door. Er zouden voor het einde van 

het jaar nog 10 projecten gelanceerd worden in Brussel.  

- Idee: campagne blijf thuis. In discussie gaan met politiecommissarissen. 

 

TO DO 

- Terugkoppelen naar actiegroep 

- Uitwerken van methodiek voor survey in de actiegroep 

o Wat willen we vragen? Erna bekijken met het platform en jongeren 

o Ajar stuurt vragen Forum des jeunes door  

- Ilyas en Anastasia nemen contact op met Don i.v.m. eindejaarsperiode  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


