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Topics

Diversiteit zonder gelijkheid blijft onrecht
Jongeren in armoede zijn jongeren in armoede als gevolg van een leven van uitsluiting en ongelijke
kansen. Sociaal-economische diversiteit is een gevolg van onrechtvaardigheid. Pak eerst armoede en
ongelijkheid aan. Inclusie komt na overleven. Diversiteit zonder gelijkheid blijft onrecht.

Jongeren en animatoren voor de leeuwen
Jeugdwerk wordt gedragen door vrijwillige animatoren of ‘leiders’ die zich willen inzetten voor leuke
activiteiten en de organisatie van hun groep. Deze vrijwilligers hebben vaak geen enkele kennis over
de leefwereld van kinderen in armoede. Kinderen in armoede maken vaak heftige dingen mee en
worden zelden serieus genomen. De complexiteit en het gedrag dat hier mee gepaard gaat, gaat de
draagkracht van vrijwilligers ver te boven. Bovendien kan vaak letterlijk geen tijd of ruimte voor
gemaakt worden. Inclusie zorgt in dit geval voor nieuwe kwetsuren bij kinderen en armoede, en
frustratie bij animatoren.

Gelijkheid in ontmoeting veronderstelt gelijkheid in kansen
Jongeren in armoede willen geen ‘project’ of ‘actie’ zijn binnen een reguliere werking. Binnen het
onderwijs, vrijetijdsaanbod, diensten.. voelen ze zich vaak anders dan anderen (omdat ze niet thuis
wonen, in bijzonder onderwijs zitten, niet goed kunnen lezen…) en worden ze vaak ook zo
behandeld. Het is moeilijk om vrienden te maken als je je niet gelijkwaardig voelt, niet kunt zijn wie
je bent, niet kunt zeggen wat je denkt.. Het is oneerlijk om hun recht op ontspannen vrije tijd
ondergeschikt te maken aan iets vrijblijvend als ‘ontmoeting met anderen’.

Diversiteit VAN jeugdwerk ipv diversiteit IN jeugdwerk
Het is niet gemakkelijk voor jeugdbewegingen om hun organisatiecultuur en structuur aan te passen
aan de noden en behoeften van ‘diverse’ jongeren zonder hun identiteit en eigenheid onder druk te
zetten. Diversiteit moet gezien worden als een divers aanbod binnen het jeugdwerk zelf, zodat elke
jongere zich er thuis kan voelen. Wat veilig en versterkend is voor de één, is dit niet per sé voor de
ander. Wil jeugdwerk versterkend zijn, moet eerst ingezet worden op vereniging onder gelijken en
dan pas op ontmoeting. Anders versterkt jeugdwerk enkel de sterke jongeren.
Er is dus nood aan specifiek jeugdwerk voor jongeren in maatschappelijk kwetsbare positie

