Persbericht

De P&V Stichting schrijft projecten uit ter ondersteuning van originele
initiatieven van integratie van jongeren uit de migrantenwereld
11 juni 2002. Sedert ruim een jaar omkadert de P&V Stichting een project dat
“Samenleven in een kleurrijke maatschappij” heet. Een dertigtal jongeren, van 18
tot 25 jaar, zowel Nederlands- als Franstaligen, van Belgische en
migrantenoorsprong, discussiëren samen over begrippen als integratie en
burgerschap. Heden doet de P&V Stichting een oproep ten einde geslaagde
experimenten op het vlak van de integratie financieel te steunen. De jongeren
zelf zullen beslissen welke projecten worden aangenomen. Bovendien ligt de
actie van de Stichting in een ruimer verband, met name dat van de Europese
Pool van de Stichtingen van de Sociale Economie. De beste projecten zullen naar
elk land dat bij de Pool is aangesloten, worden uitgevoerd.
De P&V Stichting, die in 2000 werd opgericht, stelt zich ten doel alle vormen van
uitsluiting te bestrijden. Met haar acties wil ze voornamelijk de jongeren bereiken en hun
burgerzin aanwakkeren, hen leren samenwerken in wederzijds respect. Na een actie die
gewijd was aan de politieke uitsluiting (o.m. met de operatie Parlementariër voor een dag,
gesteund door het toenmalige P&V Fonds), pakt ze ditmaal de problematiek van de
uitsluiting van migrantenjongeren aan, met een actie die “Samenleven in een kleurrijke
maatschappij” heet.
Jongerencollectief
Een dertigtal jongeren van 18 tot 25 jaar – jongens en meisjes, Frans- en
Nederlandstaligen, Belgische en migrantenjongeren – discussiëren sedert verscheidene
maanden over het thema van de integratie. Tot hiertoe hebben ze een tiental
ontmoetingen belegd, die door de P&V Stichting werden begeleid. In een eerste fase
hebben die geresulteerd in een gemeenschappelijke omschrijving van het begrip
integratie. Naast deze nationale debatten krijgen de jongeren de gelegenheid hun
standpunten te toetsen aan die van jonge Spanjaarden, Fransen en Italianen. Het project
van de P&V Stichting sluit immers aan bij de actie van de Europese Pool van de
Stichtingen van de Sociale Economie. Drie andere leden van die Pool (Fondation Macif,
Fondazione Cesar en Fundació Agrupació Mútua), alle ontstaan uit
verzekeringsmaatschappijen van de sociale economie, hebben jongeren bijeengebracht
om eveneens de geslaagde experimenten van integratie in hun respectieve landen op te
sporen.
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Selectiecriteria
In de loop van de debatten hebben de jongeren een lijst van criteria opgemaakt die,
volgens hen, het mogelijk maken de geslaagde experimenten op het vlak van de
integratie van migrantenjongeren aan te wijzen. Deze lijst wordt gesteund door de
jongeren van alle stichtingen die aan het project van de Pool deelnemen : de gehanteerde
criteria zijn dus identiek in de vier partnerlanden. Op basis van die criteria zullen de
jongeren van de P&V Stichting zich in de eerstkomende maanden uitspreken over vier
Belgische projecten die ze als geslaagde experimenten beschouwen inzake integratie van
migrantenjongeren. Dit is de inzet van de uitschrijving van projecten die de P&V
Stichting vandaag doet.
Oproep tot kandidaturen
Indien u een vereniging bent, een wijkhuis, een jongerencentrum, een gemeente, een
school (kleuter-, lagere of middelbare school), een scoutsgroep, een kunstatelier, een
OCMW, een bedrijf, e.d.m., en u een initiatief ter bevordering van de integratie van
migrantenjongeren aan de dag legt, kunt u uw project indienen. Het
inschrijvingsformulier moet voor 16 september 2002 worden teruggezonden en is op
drie manieren te bekomen :
- telefonisch, bij de P&V Stichting, op het nummer 02/250.91.24
- per e-mail naar stichting@pv.be
- door het document op de site van de Stichting te downloaden (www.pv.be)
Financiële steun en toepassing
De jongeren van de P&V Stichting zullen vier Belgische projecten selecteren. Het eerste,
dat als modelproject zal worden aangenomen, zal een financiële steun van 25.000 EUR
krijgen. De drie volgende ontvangen elk 12.500 EUR. Financiële ondersteuning is
evenwel niet het enige doel van de P&V Stichting. Immers, de initiatieven die door
elkeen van de Stichtingen als modelprojecten worden bekroond, zullen naar de
partnerlanden worden uitgevoerd. Concreet dus zal het in België bekroonde
modelproject naar Frankrijk, Italië en Spanje worden “overgeheveld”. Tevens zullen de
modelprojecten van die landen in de mate van het mogelijke naar België worden
verplaatst, onder begeleiding van de Stichtingen. Eind 2002, begin 2003 zullen de door
de jongeren bekroonde initiatieven op een event aan de pers en het grote publiek
worden voorgesteld.
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