MEMORANDUM
VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 2019

O

p 26 mei 2019 zijn het Vlaamse,
federale en Europese verkiezingen.
Ook 17 000 leiders, leidsters en
kadervrijwilligers van de Chiro
brengen die dag hun stem uit.
Chirojeugd Vlaanderen is een grote
jeugdbeweging met zo’n
108 000 leden, verspreid over ongeveer
900 groepen en een stevige lokale en
bovenlokale structuur. De Chiro is
lokaal sterk verankerd, en dat heeft
als gevolg dat we aanvoelen wat
er leeft in onze gemeenschap. Die
gemeenschap willen we mee vorm
geven en rechtvaardiger maken voor
alle kinderen en jongeren.
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Onze groepen geven de buurt mee
vorm, organiseren evenementen,
en bezorgen kinderen en jongeren
een leuke tijd. Daarnaast zijn we
actief op regionaal, nationaal en
internationaal vlak om te bouwen aan
een sterk jeugdbeleid en een brede
gemeenschap. We organiseren
(inter)nationale uitwisselingen, nemen
deel aan jeugdraadvergaderingen en
werken mee aan een kindvriendelijke
samenleving. Chirogroepen bouwen
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mee aan onze samenleving en maken
er inherent deel van uit. Daarom
willen ze er graag iets over zeggen.
Onze Chiroleiding ligt wakker van
Vlaamse, federale en Europese
beleidsprioriteiten. Daarom zullen
zij bij het uitbrengen van hun stem
ook aandacht hebben voor wat er
met hun stem gebeurt. Met dit
memorandum willen we de stem
van onze vrijwilligers, kinderen
en jongeren, tot bij beleidsmakers
krijgen. Samen willen we u,
politici en beleidsmakers, niet
alleen inspireren, maar ook
wakker schudden: het is nu
het moment om de kaart van
kinderen en jongeren te trekken!
Chirojeugd Vlaanderen belicht in dit
memorandum vijf strijdpunten die
Chirogroepen hoog op de agenda
zien. Het is aan jullie om het vast te
nemen en er iets aan te veranderen!
Onze voorzitters:
Youssra, Wouter, Sandrien en Tina.
Meer informatie of vragen?
jeugdbeleid@chiro.be
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HEB AANDACHT VOOR DE MENTALE GEZONDHEID
VAN KINDEREN EN JONGEREN

H

et is niet goed gesteld met de
mentale gezondheid van jongeren
in Vlaanderen. Maar liefst een
op de vijf jongeren heeft last van
psychische problemen. Die cijfers
zijn onrustwekkend en moeten een
pak naar beneden. De gevolgen van
een gestreste en ongelukkige jonge
generatie zijn desastreus. Chirojeugd
Vlaanderen trekt aan de alarmbel en
roept beleidsmakers op om actie te
ondernemen en werk te maken van
een beleid dat het psychisch welzijn
van kinderen en jongeren centraal zet.
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DRUK OP DE VRIJE TIJD
De vrije tijd van kinderen en jongeren
staat onder druk. Er wordt (te) veel
verwacht van kinderen en jongeren:
goed presteren op school, veel
huiswerk maken, geld verdienen door
te werken in weekends en vakanties,
en zich engageren in buitenschoolse
activiteiten. Al die elementen
samen zorgen voor prestatiedruk
die kinderen en jongeren gebukt
doet gaan onder stress. Dat heeft
zijn effect op de mentale gezondheid

van deze generatie. Om kinderen en
jongeren toe te laten zich ten volle
te ontwikkelen, is het belangrijk
dat ze tijd en ruimte krijgen om
plezier te maken, om te spelen en
om in hun vrije tijd te doen wat ze
willen. Daarom ijveren wij voor een
samenleving die de prestatiedruk
aanpakt en de mentale ruimte van
kinderen en jongeren centraal zet.
Om dat te kunnen realiseren, moet
er samengewerkt worden met
verschillende beleidsdomeinen.
Op federaal niveau ligt er een
grote verantwoordelijkheid bij
volksgezondheid, sociale zaken en
werk. Op Vlaams niveau hebben
de beleidsdomeinen welzijn,
volksgezondheid, werk, jeugd en
media werk aan de winkel.
Zet psychisch welzijn voorop in
beleidskeuzes. Beperk dat niet tot de
grenzen per bevoegdheid, maar creëer
overleg tussen de beleidsdomeinen
die raakvlakken hebben met het
leven van kinderen en jongeren.

ÇA VA?!
Chirojeugd Vlaanderen zet in het
werkjaar 2018-2019 psychisch welzijn
centraal met het jaarthema Ça va?!.
Met dat jaarthema willen we kinderen
en jongeren laten inzien dat het oké
is dat je je soms slecht voelt. En dat
je er ook voor mag uitkomen als het
eens minder goed met je gaat. Op
die manier willen we mee bouwen
aan een cultuur waar ieder individu
eerlijk kan en mag vertellen hoe hij

of zij zich echt voelt. In de Chiro
zijn we er voor elkaar als het even
wat minder gaat en hebben we
respect voor elkaars kwetsbaarheid.
Garandeer dat er plekken zijn waar
kinderen en jongeren zich thuis
voelen en waar ze kunnen zeggen
hoe ze zich voelen. Dat kan in de
jeugdbeweging, maar ook in andere
jeugdorganisaties of jongerencentra.
Bewaak de ruimte voor de eigenheid
van die organisaties en zorg ervoor
dat ze met hun eigen methoden een
thuis kunnen bieden voor kinderen
en jongeren. Erken jeugdwerk in
hun rol, maar laat hen de vrijheid
behouden om die rol zelf in te vullen,
zonder daar voorwaarden of doelen
aan te koppelen die opnieuw extra
druk leggen op kinderen en jongeren.

Kinderen en jongeren leven
in een prestatiegerichte
maatschappij. De Chiro is een
veilige plek waar even niets moet
en waar gevoelens bespreekbaar
gemaakt kunnen worden.

Raf Decabooter
(Verbondsvrijwilliger Limburg)
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MENTALE GEZONDHEID

DE CHIRO ALS TEGENGIF
De Chiro is een plek waar er even
niets moet en waar veel kan. Spel staat
centraal. Er wordt gespeeld om het
spel en er wordt plezier gemaakt. Dat
geeft kinderen en jongeren de kans
om hun hoofd leeg te maken en de
ruimte om gewoon te zijn. De Chiro
is een warme omgeving voor leden
en leiding waar beleven centraal staat
en die tegelijk een veilig rustpunt
biedt in de ratrace van het dagelijkse
leven. Want spelen kan ervoor
zorgen dat je even die druk vergeet.
De Chiro is er voor plezier maar
ook voor een serieus gesprek.
Onze leiders en leidsters zijn geen
hulpverleners, maar we proberen hen
met dit jaarthema wel handvaten aan
te reiken om kinderen en jongeren
met problemen of vragen te kunnen
doorverwijzen. Om dat te kunnen
uitvoeren, is er ook op lokaal niveau
de nodige ondersteuning voor
jongeren nodig. Creëer daarom
laagdrempelige aanspreekpunten
waar jongeren met hun hulpvraag
terechtkunnen. Voorzie daarnaast de
nodige ondersteuning voor hen die in
het dagelijks leven met kinderen en
jongeren omgaan en vaak als eerste in
aanraking komen met hulpvragen.
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V Zet psychisch welzijn voorop bij

beleidskeuzes en meet de impact

F van beleidsbeslissingen op het

psychisch welzijn van kinderen en
jongeren voor ze ingevoerd worden.
Beperk dat niet tot de grenzen van
elke bevoegdheid, maar overleg met
andere beleidsdomeinen.

V
F

Breng de plaatsen en elementen
in het leven van kinderen en
jongeren die voor stress zorgen
in kaart. Ontwikkel op basis
daarvan een geïntegreerd plan dat
de prestatiedruk en de druk op de
vrije tijd van kinderen en jongeren
verlaagt.

V Zet het belang centraal van spelen

zonder meer, en bewaak op plekken

F waar er kinderen en jongeren zijn

de vrijheid van hun eigen vrije tijd,
zonder er enige voorwaarde aan te
koppelen.

L Creëer op lokaal niveau

laagdrempelige aanspreekpunten

V waar jongeren met hun hulpvraag
terechtkunnen. Voorzie

F daarnaast ondersteuning voor
hen die in het dagelijks leven
met jongeren omgaan.
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CREËER EEN SAMENLEVING MET GELIJKE KANSEN

I

edereen die bij de Chiro wil
komen, moet dat kunnen. Een
mix van verschillende voorkeuren,
achtergronden, mogelijkheden
en talenten vinden wij altijd een
meerwaarde en zelfs een streefdoel.
We geloven sterk in onze inclusieve
methode, waarbij we alle kinderen
en jongeren gelijke kansen bieden.
We willen dat Chirogroepen een
afspiegeling zijn van de buurt en de

samenleving, want de Chiro is de
plaats om elkaar te leren kennen en te
erkennen. Chirojeugd Vlaanderen wil
dat de verschillende regeringen werk
blijven maken van een samenleving
waarin alle kinderen en jongeren
gelijke kansen krijgen en waarin
drempels worden weggewerkt.
Om dat te kunnen realiseren,
zijn samenwerkingsverbanden
op verschillende beleidsniveaus
noodzakelijk, zoals jeugd,
welzijn en werk.
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INVESTEER IN STRUCTURELE
MIDDELEN VOOR DIVERSITEIT
De Chiro gelooft dat inclusief werken
een belangrijke bijdrage levert tot
het creëren van gelijke kansen in
onze samenleving. Zo zet de Chiro
in op projecten als co-animator,
een samenwerkingsverband tussen
verschillende jeugdwerkorganisaties
dat ervoor wil zorgen dat jongeren
met een mentale beperking ook
mee kunnen gaan op cursus.
Naast soortgelijke projecten werken
Chirojeugd Vlaanderen en haar lokale
Chirogroepen gedurende het hele jaar
door aan diversiteit en inclusie. Daar
zijn structurele middelen voor nodig.
Want een samenleving waar alle
kinderen en jongeren gelijke kansen
krijgen, kan niet alleen gerealiseerd
worden met tijdelijke projecten.
Projectmiddelen zijn van korte duur
en bieden geen structurele oplossing.
Werken aan diversiteit kost geld en
tijd. Dat is een blijvend aandachtspunt
bij de uitrol van het masterplan
Diversiteit in het jeugdwerk.

IEDEREEN MEE!
Elk kind en elke jongere heeft recht
op vrije tijd, spel en recreatie, zo
staat het beschreven in artikel 31
van het kinderrechtenverdrag. We
geloven dat spelen en plezier maken
goed is voor de ontwikkeling van
het kind. We stellen echter vast dat
niet iedereen de mogelijkheid heeft
om deel te nemen aan eender welke
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vrijetijdsbesteding. Werk daarom aan
een beleid waarbij iedereen, ongeacht
hun financiële middelen, kan
deelnemen aan de vrijetijdsbesteding
die hij of zij wil. Doe dat samen met
lokale actoren zoals OCMW’s en
betrek Chirogroepen bij de praktische
uitwerking van de UiTPAS.

EEN MIGRATIEBELEID MET
AANDACHT VOOR DE KINDEREN
Jonge nieuwkomers vinden moeilijk
de weg naar lokale aanbieders van
vrije tijd. Dat is jammer, want in de
Chiro geloven we dat iedereen de kans
moet krijgen om deel te nemen aan
een leuke vrijetijdsbesteding. Het kan
helpen om een sociaal netwerk uit te
bouwen voor gezinnen die nog niet
lang in België verblijven. Daarnaast
kan spelen met leeftijdsgenoten
voor kinderen en jongeren die
op de vlucht zijn een uitlaatklep
en ontspanning bieden voor de
moeilijke periode die ze al hebben
moeten doorstaan. Voorzie daarom
voldoende toegankelijke informatie
op maat van die gezinnen over het
vrijetijdsaanbod in hun buurt en over
hoe ze daaraan kunnen deelnemen.
Daarnaast stellen we vast dat
Chirogroepen meer en meer te maken
krijgen met gedwongen uitwijzingen
van leden, bv. van Keyda in Chiro
Eine. Ook buiten de Chiro zijn er
vele gevallen van kinderen die hier
zijn opgegroeid en die ‘teruggestuurd’
worden naar hun zogezegde thuisland.
Die grote levensverandering is
schadelijk voor een kind, het kan

AANBEVELINGEN
leiden tot posttraumatische stress
en gaat in tegen de rechten van het
kind. Chirojeugd Vlaanderen wil dat
overheden rekening houden met de
effecten op kinderen, jongeren en hun
omgeving, en ijvert daarom voor de
herziening van de migratiewetgeving,
en voor het belang van het kind
als afdwingbaar principe.

“Als nieuwkomer krijg je het
etiket asielzoeker toegewezen, je
maakt deel uit van de massa. Bij
de Chiro krijg je jouw identiteit
en persoonlijkheid terug.”

SAMENLEVING MET
GELIJKE KANSEN
V Investeer behalve in

projectmiddelen ook in structurele
middelen voor organisaties die
werk maken van diversiteit in hun
werking.

L
V
F

L
V
Majd Khalifeh
(journalist bij VRT):

F

F

Werk aan een beleid waarbij
iedereen, ongeacht hun financiële
middelen, kan deelnemen aan de
vrijetijdsbesteding die hij of zij wil.
Doe dat samen met lokale actoren
zoals OCMW’s en UiTPAS en betrek
Chirogroepen bij de praktische
uitwerking ervan.
Voorzie voldoende toegankelijke
informatie op maat van jonge
nieuwkomers en hun gezinnen over
het vrijetijdsaanbod in hun buurt
en over hoe ze daaraan kunnen
deelnemen.
Denk in het migratiebeleid
aan de effecten op het welzijn
van kinderen, jongeren en hun
omgeving. Herzie daarom de
migratiewetgeving, met het belang
van het kind als afdwingbaar
principe, rekening houdend
met de Rechten van het Kind.
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HOOR EN ERKEN HET JEUGDWERK EN ZIJN
VRIJWILLIGERS

C

hirojeugd Vlaanderen
komt samen met andere
jeugdwerkorganisaties en de Vlaamse
jeugdraad op voor de belangen van
kinderen en jongeren. Jeugd is niet
alleen een sectorale bevoegdheid
van de Vlaamse regering, maar ook
een brede categorie die inherent deel
uitmaakt van de samenleving en die
specifieke noden en wensen heeft.
Dat vraagt om een specifieke aanpak.
Daarom hebben kinderen en jongeren
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het recht om gehoord te worden en
zelf te bepalen in wat voor wereld zij
willen leven en opgroeien.

LUISTER NAAR KINDEREN,
JONGEREN EN HET JEUGDWERK
Chirojeugd Vlaanderen wil de stem
van kinderen en jongeren versterken,
want het horen en erkennen van
ieders stem is de sleutel tot een
open, democratische samenleving.
Daartegenover staat dat er ook effectief

iets moet gebeuren met die stem. We
zien echter dat de participatiegraad
van kinderen en jongeren op lokaal
niveau sterk gedaald is. Ook op
Vlaams niveau is het bereik van de
stem van kinderen en jongeren nog
beperkt. Ze kunnen immers niet
stemmen. Waardeer de stem van
kinderen, jongeren en het jeugdwerk
en betrek hen bij beleidsbeslissingen.
Zij zijn de ervaringsdeskundigen
als het gaat over jong zijn. Voer
daarom stemrecht in vanaf 16 jaar,
blijf de evoluties op lokaal niveau
monitoren en neem maatregelen
om meer participatie van kinderen
en jongeren mogelijk te maken.

WAARDEER HET JEUGDWERK
Het jeugdwerk in Vlaanderen levert
straf werk. Naar schatting bereiken we
zo’n 1 miljoen kinderen en jongeren,
dat is de helft van onze jeugdige
bevolking. Tegenover dat grote bereik
staan heel veel verwachtingen maar
beperkte middelen. Indexsprongen
volgen elkaar op, waardoor we ons
werk met alsmaar minder middelen
moeten realiseren. De recente
subsidieverhogingen geven beperkte
ademruimte. Maak daarom werk van
een structurele waardering van ons
werk en zet daar de nodige middelen
tegenover. Voer een structurele
indexering in van de subsidiebedragen.
Anders moeten we ons werk met
alsmaar minder middelen doen, wat
ten koste gaat van de kwaliteit.

ERKEN DE KRACHT VAN
VRIJWILLIGERS
In 2017 werd het statuut Vrijetijdswerk
naar voren geschoven. Dat zou de
grijze zone tussen reguliere arbeid en
vrijwilligerswerk moeten reguleren.
Met de Chiro vinden we een statuut
dat kwetsbare groepen meer kansen
kan geven op de arbeidsmarkt een
goed idee. Maar dit statuut bereikt
helaas enkel diegenen die al een
vaste job hebben. Tegelijkertijd
mag een dergelijk statuut geen
vrijgeleide zijn om alles wat in de
buurt van vrijwilligerswerk komt
eronder te plaatsen. Er is immers
een reden waarom vrijwilligerswerk
het woord ‘vrijwillig’ bevat.
Chirojeugd Vlaanderen draait op
17 000 vrijwilligers die gedreven
worden door heel veel goesting.

Vrijwillig engagement kun je niet
vertalen in economische begrippen
of bedragen. Het is onbetaalbaar.

Tina Schuermans
(voorzitster Chirojeugd Vlaanderen)
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De goesting om anderen te helpen,
om iets te betekenen in hun buurt,
om maatschappelijk relevant
te zijn en de samenleving mee
vorm te geven. Daarop draait
hun engagement. Koppel daarom
vrijwilligerswerk los van het
statuut Vrijetijdswerk en benader
vrijetijdswerk louter als arbeidsstatuut.
Blijf daarnaast vrijwilligerswerk
erkennen en waarderen door
vrijwilligers te betrekken bij
de uitbouw van een Vlaams
gecoördineerd vrijwilligersbeleid.

ERKENNEN JEUGDWERK
& ZIJN VRIJWILLIGERS
V Verhoog de betrokkenheid
F

van kinderen en jongeren bij
beleidsbeslissingen en ga in dialoog
met jonge ervaringsdeskundigen.
Voer stemrecht in voor jongeren
vanaf 16 jaar. Blijf de participatie
van kinderen en jongeren op
lokaal niveau monitoren en neem
maatregelen om de participatiegraad
van kinderen en jongeren te
verhogen.

V Maak werk van een structurele

indexering van de subsidiebedragen
van het decreet Vlaams Jeugd- en
Kinderrechtenbeleid, zodat het
jeugdwerk kan blijven rekenen op de
nodige middelen om hun werking te
organiseren.

F

Blijf met een statuut vrijetijdswerk
weg van het vrijwilligerswerk
in het jeugdwerk en erken
op die manier de kracht van
onbetaalde vrijwilligers. Koppel
vrijwilligerswerk los van het
statuut Vrijetijdswerk en
benader vrijetijdswerk louter als
arbeidsstatuut.

V Blijf vrijwilligers erkennen en

waarderen door hen te betrekken
in de uitbouw van een Vlaams
gcoördineerd vrijwilligersbeleid.
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TREK DE KAART VAN KINDEREN EN JONGEREN
IN DE PUBLIEKE RUIMTE

K

inderen en jongeren zijn
meer dan ooit aanwezig in de
publieke ruimte. In een verstedelijkt
Vlaanderen merken we dat die
aanwezigheid meer en meer als een
probleem wordt ervaren. Dat is
jammer, want kinderen en jongeren
zijn nu eenmaal net diegenen die die
publieke ruimte als leef-, speel-, hangen –verplaatsruimte gebruiken.

Chirojeugd Vlaanderen koos in
het werkjaar 2017-2018 voor het
jaarthema ‘Iedereen Chironaut’. Want
Chiroleiding droomt van een plek
waar kinderen en jongeren bovenal
jong kunnen zijn. Geef daarom
kinderen en jongeren de ruimte
om te spelen, zich te verplaatsen en
zich te organiseren. Zie hen als een
primaire doelgroep wanneer het over
infrastructuur, verkeer en openbaar
vervoer gaat.
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Ik ben in de ruimte van planeet tot
planeet gevlogen. Met mijn jetpack
kon ik spelen waar ik maar wou.
Kinderen en jongeren moeten zich
ook eenvoudig en veilig kunnen
verplaatsen en kunnen spelen op
kleurrijke en avontuurlijke plekken!

Ziggy
(Jaarthemafiguurtje)

CREËER EN BEHOUD GROENE
EN DUURZAME PLEKKEN
Er is een groot tekort aan fysieke
speel- en hangruimte waar kinderen
en jongeren zich kunnen uitleven.
Onze Chirogroepen geven het
belang aan van meer (groene)
speelruimte. Ze zien in hun gemeente
vaak de beschikbaarheid van
groene speelplekken afnemen (bv.
speelbossen). Spelen in de natuur
draagt bij tot de ontwikkeling van
kinderen, zowel op emotioneel,
intellectueel als sociaal vlak. We willen
dat kinderen en jongeren overal in het
groen kunnen spelen. Hoe dichterbij
die groene ruimte zich bevindt, hoe
vanzelfsprekender ‘spelen in het groen’
wordt. Garandeer daarom voldoende
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groene speelplekken en zorg voor
een logische ruimtelijke ordening die
de versnippering en het verdwijnen
van groene plekken tegengaat.
Daarnaast geven Chirogroepen
aan dat de zekerheid om te
beschikken over een eigen lokaal
een bestaansvoorwaarde is. Echter
weten heel veel groepen niet of ze
hun lokalen in de toekomst nog
kunnen gebruiken. Willen we dat
Chirogroepen in de toekomst blijven
bestaan, geef hen dan de zekerheid
over hun lokaal. Onze traditionele
lokalenpartners – kerkfabrieken,
dekenijen en parochiale vzw’s – komen
meer en meer onder financiële druk
te staan. Soms besluiten ze om hun
lokalen te verkopen, hoewel die vaak
gebruikt worden door Chirogroepen.
Chirojeugd Vlaanderen ziet niet
alleen voor de lokale besturen maar
ook voor de regeringspartners een
grote rol weggelegd om die tendens
mee op te vangen. Geef daarom
aanbevelingen aan gemeenten en
lokalenpartners om zekerheid over
onze lokalen te garanderen.

MAAK WERK VAN EEN BETERE
VERKEERSVEILIGHEID
De overgrote meerderheid van zwakke
weggebruikers bestaat uit kinderen
en jongeren. Ze verplaatsen zich
niet met de auto en zijn hiervoor
van hun ouders afhankelijk. Ook
Chirogroepen gaan vaak te voet
of met de fiets op stap en botsen

AANBEVELINGEN
regelmatig op de onveiligheid van
sommige wegen en oversteekplaatsen.
Chiroleiding wil daarom meer
aandacht voor veilige fietspaden,
voetpaden, oversteekplaatsen,
enz. Zet dit thema prioritair op de
agenda. Investeer in fietsnetwerken
en conflictvrije kruispunten en creëer
een weefsel dat jongeren stimuleert om
veilig en gerust naar buiten te komen.

GEEF AANDACHT AAN DUURZAME
MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID
Chirojeugd Vlaanderen hecht veel
belang aan het milieu en een duurzame
samenleving. We stimuleren onze
groepen zoveel mogelijk om groen te
reizen en milieuvriendelijk op kamp te
gaan. Helaas hinkt het beleid achterop
en zijn reistijden en procedures
ontoereikend en alles behalve
motiverend voor onze Chirogroepen.
Zo is het reizen bij de NMBS de
afgelopen jaren duurder geworden en
is de procedure om in groep te reizen
nog altijd omslachtig. Daarnaast zijn
heel wat kampplaatsen niet bereikbaar
met het openbaar vervoer van De Lijn.
Bovendien zijn de rijtijden van bussen
en treinen op zondagen en tijdens
vakanties beperkter, terwijl dat net
de dagen zijn dat onze groepen het
meest gebruikmaken van het openbaar
vervoer. Zorg ervoor dat kinderen
en jongeren zich een pak goedkoper
of gratis kunnen verplaatsen in
schoolvakanties en in het weekend.

PUBLIEKE RUIMTE
L
V

L
V

L
V

Zorg ervoor dat elk kind en elke
jongere op een beperkte afstand
van zijn of haar woning in het
groen kan spelen. Maak hiervoor
werk van een logische ruimtelijke
ordening die het behoud van groene
plekken stimuleert en versnippering
tegengaat.
Garandeer mee de
bestaanszekerheid van de lokalen
van onze groepen door advies
te geven aan lokalenpartners,
gemeenten en parochiale vzw’s.
Investeer in fietsnetwerken en
conflictvrije kruispunten en creëer
een weefsel dat jongeren stimuleert
om veilig en gerust naar buiten te
komen.
Creëer meer mogelijkheden om

V kampplaatsen op bepaalde plekken
F

in Vlaanderen beter te bereiken.

V Investeer in openbaar vervoer
F

zodat kinderen en jongeren zich
goedkoper kunnen verplaatsen
en vereenvoudig de bijbehorende
procedures om in groep te reizen.
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5

STIMULEER INTERNATIONALE UITWISSELING,
BINNEN EN BUITEN EUROPA

C

hirogroepen zijn niet alleen
in Vlaanderen actief. Onze dienst
Internationale Activiteiten zet jaarlijks
heel wat activiteiten op touw voor onze
Chirogroepen. Daarnaast zijn we lid
van Fimcap, een internationale koepel
van jeugdorganisaties. Chirojeugd
Vlaanderen wisselt op die manier uit
met buitenlandse partnerorganisaties,
om te leren van elkaar en om onszelf
en andere organisaties te versterken.
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Er zijn nog heel wat uitdagingen in
onze samenleving. Die willen we ook
globaal aanpakken, in samenwerking
met jeugdbewegingen over heel de
wereld die onze waarden delen.

BLIJF ERASMUS+
ONDERSTEUNEN EN UITBOUWEN
Erasmus+ is het huidige EUprogramma voor onderwijs,
opleiding, jeugd en sport in Europa.
Erasmus+ biedt kansen voor onze

groepen en onze leiding om uit
te wisselen met lokale groepen en
jeugdwerkers uit heel Europa. We
zijn dankbaar voor het programma
en de vele mogelijkheden die het
biedt. Met het oog op een nieuw
Erasmus+-programma ijvert
Chirojeugd Vlaanderen voor een apart
hoofdstuk voor het jeugdwerk en
niet-formeel leren. Het jeugdwerk is
een belangrijke speler met zijn eigen
rol naast formeel leren. Daarnaast
is er een sterke verhoging van het
budget nodig om daadwerkelijk
meer jongeren te bereiken.
Daarbovenop moet het programma
meer kansen bieden tot uitwisseling
en bijdragen tot een sterkere Europese
jeugdsector. Hiervoor vragen wij
structurele financiële ondersteuning
voor Europese jeugdorganisaties,
met speciale aandacht voor de
kleinere jeugdorganisaties die vaak
niet voldoende middelen hebben
om hun werking uit te bouwen.

WERK AAN EEN EUROPEES
VISUMBELEID DAT
UITWISSELING STIMULEERT
In het jeugdprogramma van de
Europese Unie wordt de meerwaarde
van internationale uitwisseling sterk
benadrukt. Tot onze grote frustratie
merkt Chirojeugd Vlaanderen
dat het alsmaar moeilijker wordt
om internationale uitwisseling te
organiseren. Op ons vierjaarlijks
massabivak Krinkel waren er
in 2017 amper drie Afrikaanse

The lack of opportunities for
growth for my continent and for
growth globally is the result of
the lack of free movement for
young youth leaders from Africa.

Alain J Ishimwe
(Voorzitter FIMCAP Africa)

jeugdleiders aanwezig omdat nietEuropese jongeren geen visum
krijgen van Europese instanties.
Binnen Europa wordt hard
geïnvesteerd in ‘active citizenship’
stimuleren onder jongeren. Tot
onze grote spijt zien we dat jongeren
in het Zuiden vanwege hun jonge
leeftijd en wegens vrijwillige
engagementen geen kans maken op
een visum. Dat is een gemiste kans
om het jeugdwerk in het Zuiden te
versterken. Chirojeugd Vlaanderen
vraagt dat niet-Europese jongeren
niet automatisch gestigmatiseerd
worden als bedreiging of risico. We
vragen erkenning voor internationaal
jeugdwerk en internationale
uitwisselingen. Daarnaast moet de
motivering achter visumaanvragen
van jongeren grondiger bekeken
worden. Plaats daarom de Europese
wetgeving (revision of the Visa
Code) opnieuw op de agenda.
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AANBEVELINGEN
WERK AAN EEN BEREIKBARE EN
TRANSPARANTE COMMUNICATIE
OVER VISUMAANVRAGEN
Niet alleen jongeren in het Zuiden
botsen op muren als het om
visumaanvragen gaat. Chirojeugd
Vlaanderen ervaart ook drempels,
maar dan als uitnodigende organisatie.
Visumaanvragen blijven aanslepen en
er wordt geen antwoord gegeven op
de vraag naar een stand van zaken.
Daarnaast laat de motivering over
de weigering van de visumaanvraag
te wensen over. Daarom vragen wij
een betere dienstverlening van de
dienst Vreemdelingenzaken en de
consulaire vertegenwoordigingen in
het buitenland. Een nummer waar
je altijd bij terechtkunt, kan al een
eerste stap in de goede richting zijn.
Daarnaast moet er een eenvoudige
en snelle klachtenprocedure voorzien
worden om onduidelijke beslissingen
aan te kaarten en/of te herroepen.
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INTERNATIONALE
UITWISSELING
E

Maak een apart hoofdstuk voor
het jeugdwerk en niet-formeel
leren in het nieuwe Erasmus+programma. Verhoog daarnaast
het budget om daadwerkelijk meer
jongeren te kunnen bereiken.

E

Geef structurele financiële
ondersteuning aan Europese
jeugdorganisaties, met speciale
aandacht voor de kleinere
jeugdorganisaties die vaak niet
voldoende middelen hebben om
hun werking uit te bouwen.

E

Plaats de Europese wetgeving
(revision of the Visa Code) opnieuw
op de agenda en stimuleer op die
manier internationale uitwisseling
voor jeugdwerkorganisaties aan
de andere kant van de wereld
die iets willen bijleren.

E

Zorg voor een betere
dienstverlening van de dienst
Vreemdelingenzaken en de
consulaire vertegenwoordigingen
in het buitenland. Voorzie
hierbij een eenvoudige en
snelle klachtenprocedure om
onduidelijke beslissingen aan te
kaarten en/of te herroepen.
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