Persbericht

De jongeren van de P&V Stichting hebben "best practices"
geselecteerd ter bevordering van de integratie van migrantenjongeren
9 december 2002. Al ruim twee jaar lang omkadert de Stichting P&V het project
opgestart “Samenleven in een kleurrijke maatschappij”. Een dertigtal jongeren,
van 18 tot 25 jaar, zowel Nederlands- als Franstaligen, van Belgische en
migrantenoorsprong, hebben samen over begrippen als integratie en
burgerschap van gedachten gewisseld. Na een projectenoproep hebben die
jongeren vier Belgische initiatieven aangeduid die ze creatief, vernieuwend en
doelmatig vinden op het vlak van de integratie van jongeren uit de migratie.
Bovendien ligt de actie van de Stichting in een ruimer verband, met name dat van
de Europese Groepering van Stichtingen van de Sociale Economie. Op een
bijeenkomst met leden van die Groepering is één van de vier Belgische projecten
bekroond als “best practice” op Europees vlak.
De Stichting P&V, die in 2000 werd opgericht, stelt zich tot doel alle vormen van
uitsluiting van jongeren te bestrijden. Met haar acties wil ze voornamelijk de jongeren
bereiken en hun burgerzin aanwakkeren, hen leren samenwerken in wederzijds respect.
De Stichting P&V wil ditmaal de problematiek van de uitsluiting van de
migrantenjongeren aanpakken met de actie “Samenleven in een kleurrijke maatschappij”. “Of
we het willen of niet, onze samenleving zal een multi-etnische samenleving zijn”, zegt Mark
Elchardus, hoogleraar sociologie aan de VUB en voorzitter van de Stichting P&V. “We
moeten ons de middelen geven om deze overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. Het werk van de
Stichting geeft een krachtig signaal : de dialoog moet de voorrang krijgen op een politiek van confrontatie
om deze multi-etnische samenleving mogelijk te maken.”
Jongerencollectief
Een dertigtal jongeren van 18 tot 25 jaar – jongens en meisjes, Frans- en
Nederlandstaligen, Belgische en jongeren uit de migratie – debatteren al sedert twee jaar
over het thema "integratie". In een eerste fase hebben ze een gemeenschappelijke
omschrijving van het concept integratie uitgewerkt. Vervolgens hebben ze hun
ervaringen en standpunten uitgewisseld met jonge Spanjaarden, Fransen en Italianen,
daar het project van de Stichting P&V aansluit bij de actie van de Europese Groepering
van Stichtingen van de Sociale Economie. Drie andere leden van die Groepering
(Fondation Macif, Fondazione Cesar en Fundació Agrupació Mútua), ook allen ontstaan
uit verzekeringsmaatschappijen van de sociale economie, hebben eveneens jongeren
bijeengebracht om geslaagde experimenten van integratie in hun respectieve landen
(Frankrijk, Italië en Spanje) op te sporen.

De best practices van de integratie
In de loop van de debatten hebben de jongeren criteria vastgelegd die, volgens hen, het
mogelijk maken de geslaagde experimenten op het vlak van de integratie aan te wijzen.
Na de projectenoproep van juni 2002, zijn een veertigtal dossiers op het secretariaat van
de Stichting toegekomen. Elk dossier werd getoetst aan de evaluatiecriteria. Uiteindelijk
zijn een tiental projecten in aanmerking genomen voor een tweede selectieronde. Na
afloop van de procedure werden vier projecten definitief weerhouden. Ze vertolken het
best wat voor de jongeren integratie concreet betekent. De vier bekroonde projecten zijn
: Instant A te Gent, Mini-Parlement te Mons, Solidarcité te Brussel en Steunpunt
Tewerkstelling te Antwerpen (hieronder vindt u een korte beschrijving van die projecten - een
gedetailleerde technische fiche bevindt zich in de persmap).
Instant A is een sociaal uitzendkantoor dat is opgericht door de vzw Labor X in
antwoord op de vraag van de jongeren zelf en van de straathoekwerkers. Het project
tracht de tewerkstellingskansen van risicogroepen te verhogen en de werkgevers voor
die doelgroep te sensibiliseren. Om de kandidaten een maximum aan kansen te
geven, worden in samenwerking met andere verenigingen opleidingen georganiseerd.
Op jaarbasis vinden 60 % van de jongeren die naar Instant A komen, werk.
Het Mini-Parlement verenigt, op initiatief van jongeren, vertegenwoordigers van
instellingen, politieke verantwoordelijken en de gewone burger rond dezelfde tafel
om samen het beleid en de prioriteiten op plaatselijk vlak uit te stippelen. Het biedt
de burger de gelegenheid de werking van de actieve democratie concreet te beleven.
Debatten, reportages, acties op het terrein staan op de agenda.
Solidarcité paart actieve inzet van de jongeren op het terrein en opleidingen aan de
ontwikkeling van burgerzin. Solidarcité stelt de jongeren voor 5 à 9 maanden van hun
leven te wijden aan een project dat steunt op 3 krachtlijnen : burgerinzet in de vorm
van een gemeenschapsdienst (vb. animatie in een rusthuis, maaltijdbezorging thuis
aan minderbedeelden, enz.), een opleiding die verband houdt met het project en, last
but not least, tijd voor persoonlijke ontwikkeling (d.w.z. wat afstand nemen om
nieuwe persoonlijke, studie- of beroepshorizonten te ontdekken).
Steunpunt Tewerkstelling Antwerpen tracht de tewerkstelling te bevorderen van
maatschappelijk achtergestelde jongeren, in hoofdzaak jongeren uit de migratie en
politieke vluchtelingen. De vereniging biedt laaggeschoolde werklozen, van 18 tot 30
jaar, een kosteloos opleidingsprogramma, waarna ze als elektricien of lasser aan de
slag kunnen. Na deze opleiding worden ze gedurende 6 maanden begeleid bij het
zoeken naar werk. In 2001 hebben 72 cursisten de opleidingen van dit centrum
gevolgd. Het merendeel ervan was gevormd door jongeren uit de migratie.

Gemeenschappelijke krachtlijnen
De projecten werden geselecteerd op basis van criteria die gemeenschappelijk zijn
vastgelegd en voor de vier landen gelden. Al deze initiatieven hebben dan ook een
aantal krachtlijnen gemeen :
- de doelstellingen van de vier projecten zijn dezelfde - met name het bestrijden van
discriminatie onder al haar vormen. De gebruikte methodiek en de ondernomen
acties zijn verschillend.
- de gekozen initiatieven richten zich niet enkel en alleen tot de allochtonen. Ze
streven daarentegen naar gelijke kansen voor alle burgers, ongeacht sociale,
economische of etnische origine
- ze werken alle op een zeer gestructureerde manier met duidelijke doelstellingen en
een op maat gesneden aanpak.

Solidarcité bekroond als beste initiatief op Europees vlak
De Stichting P&V geeft elk van die projecten een financiële steun ten bedrage van
12.500 EUR. Maar dit is niet de enige bijdrage van de Stichting. Immers, de vier
Belgische projecten zijn eind november, op een bijeenkomst in Bologna, voorgesteld aan
de jongeren van de overige stichtingen die lid zijn van de Europese Groepering. Eén
ervan is door de voltallige vergadering als “best practice” verkozen en ontvangt een
bijkomend bedrag van 12.500 EUR. Het gaat om het project Solidarcité. « Deze extra
financiële middelen zijn uiteraard belangrijk voor de projecten, maar van nog groter belang is de
aandacht die aan deze initiatieven geschonken wordt, dankzij het werk van de Stichting” zo besluit
Mark Elchardus.
Volgende etappes
De expertengroep van de Stichting P&V gaat zich nu buigen over projecten die als “best
practice” naar voren zijn gekomen in Italië, Frankrijk en Spanje : zijn ze origineel, waarin
zijn ze specifiek, bestaan er gelijkaardige projecten in België, enz. Na afloop van dit
onderzoek zullen de verschillende mogelijkheden van uitvoering van die projecten in
België worden voorgelegd. Ten slotte, zal ter afsluiting van de drie jaar dat het project
van de P&V Stichting loopt, een witboek worden opgemaakt ter attentie van de
nationale en Europese politiek verantwoordelijke. Hierin zullen alle weerhouden
projecten worden ontleed en zullen ook de aanbevelingen van de jongeren zelf
aangaande de beste praktijken op het gebied van integratie van migrantenjongeren
worden overgebracht.
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