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“YARIM beoogt de ontwikkeling

van innovatieve oplossingen
ten behoeve van jeugdwerkers
op het gebied van preventie van
gewelddadige radicalisering en, in
bredere zin, van religieuze fenomenen
bij de jongeren die zij ondersteunen

YARIM (Jeugd en religie in sociale bemiddeling) is een
innovatief project gecoördineerd door IRTS Hauts de
France, dat partners uit zes Europese landen (Italië,
Portugal, Nederland, België, Spanje, Frankrijk) samenbrengt. YARIM beoogt de ontwikkeling van innovatieve oplossingen ten behoeve van jeugdwerkers op het
gebied van preventie van gewelddadige radicalisering
en, in bredere zin, van religieuze fenomenen bij de
jongeren die zij ondersteunen.
Deze toolkit gericht op jeugdwerkers heeft tot doel:
- Bevorder de uitdrukking van jongeren over hun identiteit, hun plaats in de samenleving, hun kijk op sociale feiten.
- Ter ondersteuning van hun bewustzijn van de risicofactoren van manipulatie en ideologische werving.
- Het vermogen van jongeren om te handelen
te ontwikkelen en hun deelname aan het
maatschappelijk
leven
aan
te
moedigen.
De inzet is om jeugdwerkers van hulpmiddelen te
voorzien om de betrokkenheid van jongeren te vergroten en een constructieve dialoog met hen en het
maatschappelijk middenveld te ontwikkelen.

CAI en IRTS Hauts de France coördineerden deze productie, in nauwe samenwerking met alle partners.
Deze toolbox presenteert de resultaten van de benchmark uitgevoerd met 32 Europese organisaties en
diensten die met jongeren werken en verrijkt de activiteiten die door jeugdwerkers in de verschillende
lokale gebieden worden uitgevoerd.
De preventieve aanpak waarop deze toolkit is gebaseerd, verwijst naar het conceptuele model dat is
voorgesteld door SwTI en identificeert, vanuit de “focusgroep” -methode, risicofactoren en beschermende factoren met betrekking tot een bepaald thema.
Zo presenteren we de verschillende risicofactoren en
beschermende factoren die door jongeren en jeugdwerkers in onze zes partnerlanden worden genoemd,
in verband met het risico van gewelddadige radicalisering, inclusief religieuze radicalisering.
Hieruit zullen we 25 hulpmiddelen voorstellen, waarvan sommige zijn ontwikkeld tijdens de
transnationale opleiding in Lissabon met 18 Europese deelnemers (12 jongeren en 6 jeugdwerkers)
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A
HOE HEBBEN WE
DEZE TOOLBOX GEMAAKT ?

Deze toolbox is gemaakt met een proces dat in verschillende fasen is gebouwd:
- Het realiseren van een benchmark met 32 Europese
organisaties die met jongeren werken.
- Het realiseren van focusgroepen met jeugd en jeugdwerkers in onze zes Europese landen, om de risicofactoren en beschermende factoren te identificeren die
verband houden met het gewelddadige radicaliseringsproces, inclusief religieus..
- Het creëren van preventie-instrumenten tijdens
transnationale training waarbij 18 deelnemers (2
jongeren per partnerland, vergezeld door een jeugdwerker) in Lissabon bij elkaar worden gebracht.
- De identificatie van hulpmiddelen die worden gebruikt door jeugdwerkers van lokale partners in elk
land.
Het transnationale trainingsprogramma met jonge
Europeanen in Lissabon was gericht op:
- Het bevorderen van de mobiliteit van jongeren die
niet noodzakelijkerwijs de gelegenheid hebben om
andere jonge Europeanen te ontmoeten
- Ontwikkeling van vaardigheden van jongeren in de
interculturele dialoog
- Bevordering van de actieve deelname aan het maatschappelijk en democratisch leven
- Om de empowerment van deze jeugd te ontwikkelen.
- Om hulpmiddelen te ontwikkelen waarmee professionals jongeren beter kunnen verwelkomen in hun

specificiteit en een sfeer van delen kunnen creëren.
Tijdens deze bijeenkomst konden animaties en hulpmiddelen samen met betrokken jongeren worden gebouwd. Door jonge mensen te betrekken bij deze constructie, heeft YARIM bijgedragen aan de ontwikkeling
van hun actievermogen en de versterking van hun gevoel van herkenning door expressie en luisteren

“Door jonge mensen

te betrekken bij deze
constructie, heeft YARIM
bijgedragen aan de
ontwikkeling van
hun actievermogen
en de versterking
van hun gevoel van
herkenning door
expressie en luisteren
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B
RESULTATEN VAN DE BENCHMARK
UITGEVOERD A MET 32 EUROPESE
ORGANISATIES

Deze benchmark richtte zich op Europese praktijken ter bevordering van dialoog en samenwerking
tussen verschillende belanghebbenden (jongeren,
verenigingen, instellingen en overheden, religieuze
actoren, opleidingsorganisaties, het maatschappelijk middenveld ...) en heeft invloed op jongeren als
actoren en / of als onderwerpen van dialoog.
32 organisaties werden ondervraagd in onze zes Europese landen tussen april en augustus 2018.
Wat zijn de moeilijkheden waarmee jongeren te
kampen hebben?
Gevraagd naar de waargenomen moeilijkheden die
de jeugd treffen, rapporteerden de organisaties problemen met betrekking tot de persoonlijke, sociale
(familie en interpersoonlijke) en maatschappelijke
dimensies.
In veel organisaties hebben jongeren die worden
verwelkomd moeite om een unieke en persoonlijke
identiteit te creëren (50%). Dit kan worden gekoppeld aan gebrek aan zelfvertrouwen (63%), gebrek
aan begeleiding (59%), gebrek aan toekomstperspectieven (69%), gebrek aan erkenning (59%) of
een gevoel van onrechtvaardigheid (53%). Hoewel
jongeren tussen de 13 en 25 jaar zich in een periode van onderzoek en begrip van de wereld bevinden, kunnen obstakels en moeilijkheden deze

ontwikkeling dus verstoren. Het is nog moeilijker
om iemands stem en identiteit te vinden in een
niet-ondersteunende omgeving, of een die weigert
de vaardigheden en bijdragen van jongeren te erkennen.
Deze gevoelens van onrechtvaardigheid of gebrek aan
erkenning kunnen een impact hebben op de jeugdvisie op de samenleving of op zijn / haar manier om de
samenleving te begrijpen. Veel van de geïnterviewden
hebben moeite om een plaats in de samenleving te
vinden (50%), voelen zich soms zelfs sociaal uitgesloten (47%) en nemen minder of minder actief deel aan
het maatschappelijk leven (41%). Ze vallen beetje bij
beetje op (31%) en wantrouwen instellingen (41%).
Deze gevoelens en situaties kunnen benadrukken als
jongeren een proces van delinquentie of geweld ingaan, als ze worden gediscrimineerd (zoals 53% van
de jongeren van de geïnterviewde organisaties) of als
hun gezin niet ondersteunt.
De steun van de familieleden is een sleutelelement in
de evolutie van jongeren. 63% van de geïnterviewde
organisaties heeft echter jongeren ontmoet die met
familieproblemen leven totdat ze een traumatische
levensloop hebben (41%).
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“Onder jongeren voeren de
ondervraagde organisaties
grotendeels activiteiten uit om
hun kritisch denken en hun
denkvermogen te ontwikkelen

Bijeenkomsten buiten de gezinswereld spelen ook
een rol in de reis van de jongere. Peers hebben een
grote invloed op het maken van keuzes of het opbouwen van identiteit en persoonlijkheid. Sommige organisaties komen jonge mensen tegen die onder druk
van leeftijdsgenoten leven (31%).
Al deze elementen zijn uiterst verbonden en beïnvloeden elkaar. Een jong individu met problemen van
zelfvertrouwen zal het nog moeilijker vinden om zijn
/ haar plaats in de samenleving te vinden als de samenleving hem / haar niet integreert in zijn / haar
singulariteit. Kansen spelen ook een rol bij de integratie van jongeren en het is belangrijk om jongeren
te ondersteunen in een positieve en aanmoedigende
uitwisseling om hen in staat te stellen hun dromen te
bereiken.
Welke ondersteuning wordt deze jongeren geboden?
Het tweede deel van onze vragenlijst was bedoeld
om de initiatieven te onderstrepen die werden voorgesteld door de onderzochte organisaties die een
constructieve dialoog met de burgers tussen de verschillende belanghebbenden bevorderen. Dit kunnen
jeugdwerkers, jongeren, jeugdgezinnen, publieke of
religieuze autoriteiten of het grote publiek zijn.

Onder jongeren voeren de ondervraagde organisaties
grotendeels activiteiten uit om hun kritisch denken en
hun denkvermogen te ontwikkelen (84%), dialoog en
luisteren mogelijk te maken (81%), met name door
culturele, sportieve of recreatieve activiteiten (66%)
ter ondersteuning hun actieve maatschappelijke participatie (59%). Het probleem van radicalisering wordt
dus indirect aangepakt door de ontwikkeling van actief en verantwoordelijk burgerschap onder jongeren
te bevorderen.
Zoals veel van de onderzochte organisaties, is het YARIM-project bedoeld om positieve en directe veranderingen in de praktijk van professionals in de jeugdsector teweeg te brengen en zo indirect de levens van
jongeren te verbeteren door hun positieve integratie
in onze samenleving te bevorderen. Het burgerschap
en het opbouwen van zelfidentiteit is een eerste stap
om te voorkomen dat jongeren worden ‘overwonnen’
door extreme groepen of ideologieën
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C
PREVENTIEPARADIGMA:
HET DOOR SWTI VOORGESTELDE MODEL

Gordon (1987) stelde een classificatiesysteem voor
van preventieve interventies op basis van de bevolkingsgroepen waarop preventie-interventies zijn gericht en waarvoor ze als de meest optimale worden
beschouwd:

ten, school, gemeenschap, maatschappij / milieu)

- Universele preventie: het omvat acties die worden
toegepast op de hele bevolking. Met andere woorden,
de algemene regels zijn voor het algemene publiek of
het algemene publiek. De focus ligt niet op degenen die
als meer risico worden beschouwd dan anderen en de
waarde van preventie weegt zwaarder dan de kosten en
risico’s voor elk;

Beschermende factoren: elk kenmerk, kenmerk of
blootstelling van een onderwerp dat hem / haar bestand maakt tegen risico’s. (Bijvoorbeeld onderwijs in
waarden)

- Selectieve preventie: het heeft betrekking op
acties gericht op individuen of subgroepen wier
risico op het ontwikkelen van problemen bovengemiddeld is. Subgroepen kunnen ook worden geïdentificeerd door ervaring of gedrag;
- Specifieke preventie: deze acties zijn van toepassing
op mensen met specifiek risicogedrag of specifieke aandoeningen (bijv. Radicalisering die tot geweld
leidt).
Beschermende en risicofactoren verwijzen naar sociale en omgevingskenmerken die extrinsiek zijn voor
het individu en de context van hun leven vormen (Begun, 1999). (Individueel domein, gezin, leeftijdgeno-

Risicofactoren: elk kenmerk, kenmerk of blootstelling
van een onderwerp dat de kans op het ontwikkelen
van gedrag verhoogt. (Bijv. Religieus analfabetisme)

“Beschermende-

en risicofactoren
verwijzen naar
sociale en
omgevingskenmerken
die extrinsiek zijn voor
het individu
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D
RISICOFACTOREN EN
BESCHERMENDE FACTOREN

De Focus Group-methode werd gebruikt om van
jongeren en jeugdwerkers uit zes Europese partnerlanden te verzamelen, op risico en beschermende
factoren die verband houden met de risico’s van gewelddadige radicalisering, inclusief religieuze.
De methode Focus Group is een methode die de opkomst van alle meningen stimuleert. Deze methode,
die zowel mondeling als in groep is, streeft niet naar
consensus. Anderzijds maakt het de verzameling van
percepties, attitudes, overtuigingen en gebieden van
weerstand van de doelgroepen mogelijk.
Concreet bestaat de techniek uit het werven van een
groep van acht tot twaalf vrijwilligers en het stimuleren van een open discussie. Deze discussie is opgebouwd rond een interviewrooster. Een samenvatting
van de discussie identificeert de sleutelwoorden van
de belangrijkste deelnemers evenals de punten van
convergentie en divergentie binnen de groep.
De zes Europese YARIM-partners hebben deze focusgroepen gerealiseerd met een groep jongeren en
een groep jeugdwerkers. De resultaten in de bijlage
vormen een samenvatting van de gegevens die met
deze focusgroepmethode zijn verzameld. We hebben
ervoor gekozen items te classificeren op basis van de
volgende domeinen: persoonlijke factoren, familie,

leeftijdgenoten, school, gemeenschap, maatschappij
/ milieu.
Bepaalde risicofactoren en beschermende factoren benadrukken de noodzakelijke evoluties die alleen kunnen voortvloeien uit de sterke politieke wil van onze
staten in de strijd tegen ongelijkheden en tegen discriminatie.
Voor onze democratische samenlevingen gaat het ook
om het heroverwegen van de plaats die aan de jeugd
wordt toegekend:
- Hoe kunnen we onze jeugd een opleiding en een
scholing voor iedereen garanderen?
- Hoe kunnen we onze jongeren een solide ondersteuning garanderen bij de realisatie van hun projecten?
- Hoe kunnen jongeren een actieve plaats in de stad
innemen?
Jeugdwerkers, zonder de macht te hebben om rechtstreeks op deze sociale kwesties in te grijpen, door
middel van hun dagelijkse interventie met jongeren,
zoeken naar middelen, ondersteuning, hulpmiddelen,
tips die de jeugd kunnen helpen in hun levensproject
en in hun burgerschap.
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“De Focus Group-methode

werd gebruikt om van
jongeren en jeugdwerkers uit
zes Europese partnerlanden te
verzamelen

YARIM wil jeugdwerkers op deze manier helpen door
de actieve participatie van jongeren te bevorderen en
naar hen te luisteren.
De toolkit probeert aan deze behoeften te voldoen
door een reeks hulpmiddelen te bieden waarmee
professionals jonge mensen kunnen verwelkomen
in hun specificiteit en een sfeer van delen en vriendelijkheid kunnen creëren. De doelstellingen van
de toolbox zijn inderdaad: hun actieve participatie
bevorderen, helpen praten over maatschappelijke
thema’s via verschillende uitdrukkingsmiddelen, en
een dialoog aangaan met hun tutor.
Door activiteiten, oefeningen en technieken om
dialoog of debat over min of meer controversiële
thema’s te bevorderen, kunnen jongeren zich bewust worden van de veelheid van bestaande meningen, oefenen met luisteren, formaliseren en formuleren hun eigen gedachten, durven hun mening
te zeggen en propaganda te deconstrueren discoursen en unieke gedachte.
Deze instrumenten zullen het mogelijk maken een
tegen-debat te ontwikkelen dat wordt geconfronteerd met de boodschappen die op internet worden overgebracht, met de gevoelens van vijandelijkheden jegens de instellingen of met identitaire
of religieuze sluiting

“Kunnen jongeren

zich bewust
worden van
de veelheid
van bestaande
meningen, oefenen
met luisteren,
formaliseren en
formuleren hun
eigen gedachten,
durven hun mening
te zeggen
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E
HOE DEZE TOOLBOX
TE GEBRUIKEN?

Elke actie of interventie maakt deel uit van een projectaanpak. Deze dynamiek brengt u binnen uw team
uit te wisselen en u te helpen focussen op uw doelen
(wat u wilt bereiken) en wat u kunt doen (middelen
die u kunt mobiliseren) en op de middelen die u kunt
implementeren om uw specifieke doelstellingen te
bereiken.
Wat te doen voordat u met uw activiteiten begint
Weet hoe u rekening kunt houden met de specifieke
kenmerken van de groep:
- Weet jij welke vaardigheden groep / individuele
deelnemers bezitten?
- Kent u hun specifieke interesses?
Elke groep heeft verborgen talenten en elk lid van
een groep heeft voorkeuren en antipathieën, speciale
vaardigheden of moeilijkheden bij het uitvoeren van
bepaalde activiteiten.
Om ervoor te zorgen dat de groep optimaal gebruik
maakt van zijn collectieve en individuele mogelijkheden, kunt u de SWOT gebruiken. Het acroniem SWOT
staat voor:
- Kracht: de dingen die de groep / of het individu weet
te doen;
- Zwakke punten: dingen waar de groep moeite mee
heeft;

- Kansen: externe middelen die kunnen worden gebruikt om de actie te ondersteunen;
- Bedreigingen: elementen buiten de groep die actie
kunnen belemmeren.
Om de analyse uit te voeren, verdeelt u de groep in
vier subwerkgroepen en verdeelt u de taken voor het
definiëren van sterke en zwakke punten, kansen en
bedreigingen. Verzamel vervolgens de groep en kijk
of de deelnemers het eens zijn met de analyses van
hun peers.
Je moet voorzichtig zijn om de cohesie van de groep
in elke besluitvorming te waarborgen. Om dit te doen,
enkele tips:
- Haast u niet over de problemen,
- Geef de groep voldoende tijd om zijn voorkeuren te
uiten,
- Bespreek in plaats daarvan de voordelen.
- Herinner de groep eraan dat er andere mogelijkheden zijn om een aantal problemen aan te pakken.
- Herinner de groep er ook aan dat het belangrijkste is
dat de groep verenigd blijft.
Welk probleem wil je aanpakken?
Deze stap is eenvoudig: het is het resultaat van het
probleem waarmee u wordt geconfronteerd.
Wat tips:
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“Om ervoor te zorgen dat de

groep optimaal gebruik
maakt van zijn collectieve en
individuele mogelijkheden, kunt u
de SWOT gebruiken

- Versterk de sterke punten;
- Zwakheden omzetten in sterke punten;
- Profiteer van kansen of word bedreigd.
- Praat met uw team en uw doelgroep of individu.
Welke veranderingen hoop je teweeg te brengen?
Deze vraag gaat over uw actie / interventie, maar niet
noodzakelijk over de laatste verandering waar u mogelijk naar op zoek bent. Probeer dit onderwerp met
uw team te bespreken.
Evaluatietips
De volgende vragen kunnen na elke mobilisatie van
hulpmiddelen worden gebruikt en individueel of collectief worden aangeboden.
- Wat zijn je gevoelens na deze sessie? (het antwoord
kan spontaan van persoon tot persoon mondeling
worden verzameld)
- Was het moeilijker dan je oorspronkelijk had gedacht?
- Was er iets onverwachts?
- Denkt u dat er lessen kunnen worden getrokken uit
deze ervaring?
- Hebben we ons iets anders gerealiseerd dat we misschien niet hadden gepland?
- Ben je tevreden met jezelf en wil je opnieuw beginnen?
- Wat besluiten we nu te doen?

“Deze dynamiek

brengt u binnen
uw team uit te
wisselen en u te
helpen focussen op
uw doelen en wat
u kunt doen en op
de middelen die u
kunt implementeren
om uw specifieke
doelstellingen te
bereiken
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F
WAAROM ACTIEF
LUISTEREN PROMOTEN?

YARIM kiest ervoor om actief luisteren te waarderen
als een pedagogische en educatieve benadering die
de actieve participatie van jongeren aanmoedigt. Alle
activiteiten en tools die in deze toolbox worden aangeboden, vereisen de implementatie van een animatie op basis van het actieve luisterprincipe.

den en te helpen om dieper in het reflectieproces te
gaan. Actief luisteren is vooral een houding die gebaseerd is op empathie. Empathie is het vermogen om
te voelen wat anderen voelen, zonder de respectieve
plaatsen van elk te verwarren.
Hoe kunt u actief luisteren aannemen?

Actief luisteren is een concept dat is ontwikkeld op basis van het werk van de Amerikaanse psycholoog Carl
Rogers. Het wordt ook welwillend luisteren genoemd.
Oorspronkelijk ontworpen om de expressie van emoties te begeleiden, wordt het gebruikt in face-to-face situaties waar de professional actief naar anderen
luistert. Het bestaat uit het onder woorden brengen
van de emoties en gevoelens die de gesprekspartner
stilzwijgend of impliciet uitdrukt. Actief luisteren is fijner dan herformuleren, omdat het niet beperkt is tot
anders zeggen wat iemand zojuist heeft gezegd, maar
om de affectieve dimensie te decoderen die meestal
niet wordt verwoord.
Door actief te luisteren kan de persoon afstand nemen van zijn / haar moeilijkheden en deze als een
geheel beschouwen. Dankzij de welwillendheid van
de ontvanger, geeft het de zender tools zodat het
zichzelf kan uitdrukken en als een subject kan uitdrukken. Het is bijvoorbeeld het herformuleren van
de woorden van zijn gesprekspartner en hem / haar
relevante vragen stellen om hem / haar te begelei-

- Sluit eigen vooropgezette ideeën en elke poging tot
interpretatie uit.
- In een staat van psychische en fysieke beschikbaarheid zijn,
- Laat anderen uiten zonder te onderbreken,
- Vraag met open vragen,
- Moedig aan om het verloop van de gedachte te
specificeren, wanneer deze onnauwkeurig of te algemeen is,
- Geef veel visuele en mondelinge tekenen van interesse,
- Herformuleer je woorden met je eigen woorden,
dan met die van ons,
- Respecteer de stiltes,
- Toon empathie en bevestig het goede begrip.
- Blijf neutraal en zorgzaam.
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“Alle activiteiten en tools
die in deze toolbox worden
aangeboden, vereisen de
implementatie van een
animatie op basis van het
actieve luisterprincipe

Actief luisteren kan vaak snel een vertrouwensrelatie tot stand brengen. Het biedt een neutrale ruimte,
waarin de woorden, de emoties, de gevoelens kunnen
worden afgezet in respect voor het onderwerp en zijn
subjectiviteit. Door in gunstige omstandigheden te
worden verwelkomd en aandachtig te worden geluisterd, kan de eigen weg worden gevonden.
“Als ik heb geluisterd en gehoord, ben ik in staat
om mijn innerlijke wereld met een nieuw oog waar
te nemen en verder te gaan. Het is verbazingwekkend dat gevoelens die volkomen beangstigend
waren, draaglijk worden zodra iemand naar ons
luistert. Het is verbazingwekkend om te zien dat
problemen die onmogelijk op te lossen lijken, oplosbaar worden wanneer iemand ons hoort.”
Carl Rogers, humanistische psycholoog, bedenker
van actief luisteren, persoonlijke ontwikkeling, InterEdition, 1966

“Actief luisteren

is vooral een
houding die
gebaseerd is
op empathie.
Empathie is het
vermogen om te
voelen wat anderen
voelen, zonder
de respectieve
plaatsen van elk te
verwarren.

18

G
TOONAANGEVENDE RUIMTES VOOR
DIALOOG EN ACTIEF LUISTEREN:

Actief luisteren is een relationele vaardigheid die
communicatie mogelijk maakt. Het is gebaseerd op
verschillende principes:
1. Stel open vragen
Open vragen hebben het voordeel dat ze geen antwoord op de gesprekspartner suggereren en hem /
haar zijn opmerkingen laten ontwikkelen. Ze geven
daarom toegang tot meer informatie. Deze vragen beginnen met vragende voornaamwoorden zoals “Wat
is ...”, “Hoe ...”, “Waarom ...”, enz.
2. herformuleren
Opnieuw formuleren toont aan de gesprekspartner
dat u oplettend bent voor zijn / haar opmerkingen.

Hiermee kunt u uw begrip van de spreker valideren
en kan de spreker deze indien nodig verduidelijken.
De herformulering begint meestal met formules zoals:
“Met andere woorden ...”, “Wat u mij zegt is dat ...”,
“Als ik het goed heb begrepen ...”, enz.
3. Waargenomen gevoelens weerspiegelen in anderen
Door waargenomen gevoelens bij anderen te vermelden, kunnen we verder in de discussie gaan. We gaan
uit van wat er wordt gezegd en van de waargenomen
non-verbale om te proberen de gevoelens van de gesprekspartner in woorden te vertalen.
Voorbeeld: “Het zal nooit gebeuren ...”, Reflectie:
“Denk je dat de taak enorm is en je benadrukt?
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25 TOOLS / ACTIVITEITEN
OM DE DIALOOG MET JONGEREN
TE BEVORDEREN
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25

TOOLS /
ACTIVITEITEN

Deze toolkit wordt weergegeven in 5 overeenkomende gebieden, doelstellingen die bijdragen aan zowel de
bestrijding van risicofactoren als de ontwikkeling van gemeenschappelijke beschermende factoren.

1

WOORDEN OVER DE
MAATSCHAPPELIJKE KWESTIE
EN DE ONTWIKKELING VAN
DE KRITISCHE GEEST

Activiteit 1: Dromen en woede
Activiteit 2: Verdenking en vooroordelen
Activiteit 3: Zijn bericht in “98 seconden”
Activiteit 4: Workshop filosofie
Activiteit 5: De driehoek

2

EXPRESSIE OP ZELF
IN VERBAND MET
IDENTITEITSVRAGEN

Activiteit 1: de boom van woede
(variant de boom van emoties en
gevoelens)
Activiteit 2: meerdere identiteiten en
erbij horen
Activiteit 3: Filiation en
identiteitsongemak
Activiteit 4: Logboek: jezelf vertellen en
zelfvoorzienend zijn!
Activiteit 5: online
Activiteit 6: hebben we alternatieven?
Activiteit 7: Wie zijn wij? wie ben ik ?
Activiteit 8: Bloemenkracht (variant van
activiteit: wie zijn wij, wie ben ik?)

3

OPENHEID VOOR ANDERE
CULTUREN, RELIGIES,
OVERTUIGINGEN

Activiteit 1: Kunst en culturen
Activiteit 2: Kalender van religieuze
feestdagen
Activiteit 3: Gelovigen
Activiteit 4: Verouderde overtuigingen?

4

ARGUMENTATIE EN
ONTWIKKELING VAN
GEDACHTEN DOOR
JONGEREN

kennis te laten maken met de
debattechnieken

Activiteit 1: het ontroerende debat
Activiteit 2: de argumenten ontwikkelen
Activiteit 3: Inleiding tot het debat van het
Lagerhuis
Activiteit 4: Een moskee in slaapdorp
Activiteit 5: Claims tegenstrijdig en consensusvorming

5

ONTWIKKELING VAN
EMPATHIE VOOR
ANDEREN, ANDERS DAN
ZICHZELF

Activiteit 1: Drie dingen om mee te nemen ...
Activiteit 2: Kan ik meedoen?
Activiteit 3: Verander uw bril
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1

WOORDEN OVER
MAATSCHAPPELIJKE KWESTIES EN
DE ONTWIKKELING VAN KRITIEK

AT RISICOFACTOREN OM TE
VOORKOMEN
- Gevoelens van stigmatisering, discriminatie, onrechtvaardigheid,
soms zelfs vernedering door jongeren
- Stereotypen en / of vooroordelen tegen anderen van
verschillende culturen, van verschillende religies, van verschillende
gemeenschappen
- Vooroordelen en gevoelens van achterdocht waarvan jongeren
beweren dat ze het slachtoffer zijn.
- Manipulatie via sociale netwerken (complottheorieën, nepnieuws
...)
- Gebrek aan kritisch denken dat de kwetsbaarheid voor
manipulatieprocessen versterkt
- Berichten ter bevordering van geweld
- Confrontatie met geweld

BESCHERMENDE FACTOREN
- Verduidelijking van emoties en expressie daarvan
- Decentratie eigen representaties en / of vooroordelen
- Identificatie van de mechanismen die betrokken zijn bij gevoelens
van achterdocht en vooroordelen
- Mogelijkheid om ideeën te verduidelijken en uit te drukken
- Mogelijkheid om te luisteren naar en rekening te houden met
andere gezichtspunten dan die van hemzelf
- Mogelijkheid om verschillende standpunten over een sociaal
fenomeen te overwegen
- Ontwikkeling van het reflectievermogen, in het bijzonder over de
maatschappelijke verschijnselen
- Ontwikkeling van de kritische geest ten opzichte van de
verschillende boodschappen, kant-en-klare ideeën, vooroordelen,
representaties, samenzweringstheorieën, ...
- Berichten over geweldloosheid, ontwikkeling van strategieën voor
zelfbewering in een niet-gewelddadige modus
- Evolutie van de kijk op de maatschappij en ontwikkeling van haar
handelingsvermogen.
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ACTIVITEIT 1:
DROMEN EN WOEDE

Groepsgrootte: N.V.T.
Omschrijving:
Deze activiteit werd voorgesteld in het kader van het
jeugdparlement, georganiseerd door sociale centra,
preventieclubs, tehuizen voor jonge werknemers in
Sangatte (Frankrijk). Veertig jonge mensen tussen de
18 en 30 jaar verzamelden zich tijdens een weekend.
Ze werden vergezeld door professionals van deze
organisaties. Deze jonge mensen komen uit verschillende delen van de regio van de Haut de France en
meestal uit de arme buurten, ze kwamen om hun dromen, hun woede te delen en kracht van voorstel en
dialoog te zijn.
Doelen:
- Je emoties uiten: “dromen en woede”
- Ontwikkel je kijk op sociale fenomenen
- Druk uw standpunt uit
- Luister naar andere gezichtspunten
- Overweeg voorstellen voor evolutie
Materiaal: materiaal beschikbaar voor elke groep om
de reflectie in de plenaire vergadering te presenteren.
Instructies: Jongeren worden individueel uitgenodigd
om een van hun dromen en woede te uiten.

Op basis van deze identificatie van de dromen en
woede van de groep, stralen volwassenen en jongeren maatschappelijke thema’s uit.
Workshops worden georganiseerd volgens deze maatschappelijke thema’s. Jongeren registreren zich vrij in
een van deze workshops.
In elke workshop bespreken de jongeren samen wat
voor hen het gerichte probleem van de samenleving
is. De definitie van dit probleem werkt collectief.
Deze workshops vormen het voorwerp van een werk
van restitutie waarbij sommige rapporteurs per groep
anderen de voortgang van hun workshop en het beoogde collectieve actieproject presenteren.
Tips voor jeugdwerkers:
In het debat spreken jongeren over de volgende punten:
- De redenen om dit thema te kiezen,
- Heeft dit thema invloed op hen individueel?
- Wat is voor hen concreet problematisch?
- Vanuit de definitie van het probleem denken ze na
over hoe ze erop kunnen reageren.
- Ze ontwikkelen een collectief actieproject en een
slogan om hun collectieve actie te promoten.
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ACTIVITEIT 2:
VERDENKING EN VOOROORDEEL

Groepsgrootte: 8 tot 12 jongeren.
Beschrijving: Deze animatie is ontworpen door het
educatieve team van de AAPI-preventieclub in Lille in
het kader met de titel “Van menselijke ervaring naar
burgerkennis”. Het doel van deze animatie is om met
jongeren te werken aan het vermoeden waarvan ze
zich slachtoffer voelen en aan de mechanismen die
aan de basis liggen van de vooroordelen.
Doelen:
- Decodeer videoberichten gepresenteerd op YouTube bijvoorbeeld (analyse van de vorm en inhoud van
het bericht)
- Zoek je eigen emoties en neem afstand
- Ontbind de mechanismen die ten grondslag liggen
aan de vooroordelen en gevoelens van achterdocht.
- Stel vast dat elke jongere drager is van vooroordelen
Materialen: Video’s en projectiemateriaal.
Instructies:
De animator selecteert 4 tot 5 video’s die hij / zij bekijkt met de jeugd. Uit deze video’s wordt een uitwisseling met de jongeren aangegaan over wat zij
ervaren als het kunnen genereren van vooroordelen
en gevoelens van achterdocht. De facilitator wekt de

uitdrukking van de jongeren uit deze video’s. De groep
geholpen door de facilitator identificeert de elementen die gevoelens van achterdocht kunnen genereren
(analyse van het beeld, de inhoud om te laten zien
hoe de regisseur de kijker kan manipuleren door het
beeld).
Tips voor de jeugdwerker:
De animator kan met de jeugd werken aan emotie.
Het helpt jongeren zich bewust te worden van de impact van afbeeldingen op hun eigen emoties.
De facilitator kan suggereren dat jongeren hun eigen
video’s maken waarin ze deze geïdentificeerde mechanismen in het spel brengen.
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ACTIVITEIT 3:
ZIJN / HAAR BERICHT IN DE
GROEP “98 SECONDEN”
Groepsgrootte: 8tot 12 jongeren verdeeld in groepen
van 4 of 5.
Omschrijving:
Deze animatie is ontworpen als onderdeel van een
project met de titel “Van menselijke ervaring tot burger van expertise” door het sociale centrum Project
Faubourg Béthune in Lille. Het doel is de stem van
jongeren te promoten over verschillende onderwerpen van hun keuze in relatie tot de samenleving en
samenleven (voorbeelden: hun plaats in de samenleving, hun perceptie van de samenleving, hun ideaal
van de samenleving, het samenleven ...) Het gaat om
het ontwerpen van korte “YouTube” video’s (98 “).
Doelen:
- Ontwikkeling van reflectie op sociale kwesties
- De mogelijkheid ontwikkelen om een bericht te maken
- Mogelijkheid om de verschillende mogelijke interpretaties van hetzelfde bericht te identificeren
Materialen: Paperboard om de thema’s te verzamelen, vellen voor het schrijven van scenarios, Opnameapparatuur (mobiele telefoons)
Instructies:
De animator brainstormt met de jeugd om de boodschap te definiëren die hen mobiliseert rond sociale
kwesties en “samenleven”.
De jeugd wordt volgens de gekozen boodschap in kleine groepen verdeeld.
Jongeren schrijven een scenario met behulp van de
facilitator.
Elke kleine groep maakt een montage van een 98 “-video uit hun scenario.
Nadat de video’s zijn gemaakt, projecteert elke kleine
groep hun video naar de andere groepen. De doel-

groepgroepen moeten de overgebrachte boodschap
identificeren. De animator stimuleert uitwisselingen
tussen de jeugd over de mogelijke verschillen tussen
de bedoeling van de boodschap en wat werd begrepen door het publiek.
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ACTIVITEIT 4:
FILOSOFIE WORKSHOP

Grootte van de groep: 10 tot 12 jongeren
Omschrijving:
Sinds 2017 experimenteert HORIZON9, een preventieclub die actief is in Roubaix (Frankrijk), met deze
philoworkshops met jongeren en leerlingen van verschillende hogescholen. HORIZON9 vertrouwde op
een organisatie (PHILOCITE in Brussel) om de sprekers
op te leiden. Er zijn verschillende technieken. Die behouden door HORIZON9 is de ARCH (workshop van reflectie op de menselijke toestand van Jacques LEVIN).
De keuze van onderwerpen wordt eerst aangestuurd
door de moderator en vervolgens gebeurt dit op verzoek van jongeren.
Verschillende voorgestelde thema’s: wat is het nut
van filosofie? liefde, stereotypen / discriminatie; afwezigheid; jaloezie ; geweld; vriendschap; racisme; conflicten; de regels ; het verraad; vergeving; onrecht; de
overtuigingen; slechtheid; rijk / arm / dakloos; vrouw
/ man / verschillen; doorzettingsvermogen, empathie,
verslavingen; dood / onsterfelijkheid; het verschil ; samenwonen, betrokkenheid, woede; Intimidatie ...
Doelen:
- Om elke deelnemer, jong en volwassen, in staat te
stellen hun relatie met de wereld en de grote universele vragen in vraag te stellen.
- Leer je denken te structureren door dat van anderen
aan te pakken.
- Leer je gedachten, meningen, ideeën te beargumenteren.
- Leer respecteren dat anderen anders kunnen denken dan zijzelf.
- Breng elke deelnemer tot de opbouw van iemands
kritische geest
Materiaal:
- Spreekstok gemaakt door de jongeren om de toespraak te verspreiden en iedereen in staat te stellen
zich te uiten

- Stoelen gerangschikt in een cirkel
- Tabel (voor het maken van aantekeningen)
-Drinken (om een warme

omgeving te installeren)
Instructies:
Maak de werkingsregels van de groep met de ontluikende filosofen
Aan het begin van elke sessie worden de groepsregels opgeroepen en wordt het onderwerp gelanceerd door de sessieleider. Het onderwerp wordt
gelanceerd door een citaat of door een kleine
tekst te lezen, een verhaal dat een vraag oproept.
De facilitator geeft een lid van de groep de pratende stok en dit lid kan de keuze maken om te
spreken of niet. Wanneer hij / zij klaar is, geeft hij
/ zij de pratende stok door aan de buurman die op
zijn beurt al dan niet uitdrukking geeft.
Er zijn 2 groepsreizen gedaan.
Aan het einde van de tweede ronde vat de synthesizer
de verschillende ideeën samen door ervoor te zorgen
dat ze de ideeën niet transformeren.
De facilitator stelt het onderwerp met een vraag en
er worden 1 of 2 beurten gemaakt op basis van het
aantal ontluikende filosofen en de hoeveelheid uitgedrukte ideeën.
Aan het einde van de sessie vat de synthesizer de hele
sessie samen.
Tips voor de jeugdwerker:
De regeling wordt alleen gedaan door de moderator,
de andere aanwezige volwassenen zijn onderworpen
aan dezelfde regels en bevinden zich op hetzelfde niveau als Jeugd.
Aan het einde van de sessie is het mogelijk om af te
sluiten door de volgende vragen te stellen: “probeer
te zeggen wat er in je hoofd is gebeurd? Hoe zijn de
ideeën ontstaan? Hoe heb je de workshop geleefd?”
Het is ook mogelijk om de teksten te transcriberen en
deze tijdens de volgende sessie aan de groep te presenteren.
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ACTIVITEIT 5:
DE DRIEHOEK

Groepsgrootte: 12 jongeren in subgroepen van 3
deelnemers
Beschrijving: Het doel van deze oefening is om deelnemers tijd te geven om diepgaand over onderwerpen na te denken
Doelen:
- Het vermogen ontwikkelen om zich uit te drukken
over een thema
- Het vermogen ontwikkelen om bewust te worden
van iemands emoties met betrekking tot dit thema
- Het vermogen ontwikkelen om naar anderen te luisteren
- Het vermogen ontwikkelen om anderen te ondervragen om hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van
hun denken.
Materiaal:
Een notitieboekje of potlood- één stoel per deelnemer- een flipover waarop de begeleider de vragen
schrijft.
Instructies:
Looptijd:
- 5 minuten introductie
- 3 rondes van 15 minuten = 45 minuten
- 10 minuten reflectie
De begeleider nodigt de groep uit om zich in teams
van drie te verdelen en nodigt hen uit om in een driehoek te zitten.
- Een deelnemer die spreekt vanuit een door de facilitator voorgesteld thema (de verteller). We kunnen
ons richten op kwesties van de samenleving, kwesties
die verband houden met overtuigingen en kwesties
die verband houden met radicalisering.
- Een is de persoon die de vragen stelt (interviewer)
- De ander neemt nota van de rol van waarnemer.

De verteller spreekt vanuit een vraag. De waarnemer
/ notulist identificeert de informatie waar hij / zij de
uitdrukking van een grotere emotie waarneemt.
De interviewer bevraagt de verteller van vragen om
een volledig overzicht te krijgen van wat de verteller
over het onderwerp denkt. De vragen kunnen meerdere zijn.
Bijvoorbeeld over het thema radicalisering: “als het
ertoe kan worden gebracht radicale” houdingen aan
te nemen en onder welke omstandigheden? “Als hij /
zij begrijpt waarom jongeren steeds radicaler worden
(gewelddadig, enz.) En hoe ze denken dat het is gebeurd”, “Als ze jonge mensen kennen die deze risico’s
van radicalisering lopen”.
Wanneer de verteller het verhaal heeft beëindigd en
er geen vragen meer zijn, begint de waarnemer vragen te stellen over de uitdrukkingen en emoties van
de verteller. Dus ze zeggen: “Je was ... daarover, kun je
meer zeggen?” “.
We doen de ervaring opnieuw door van rol te wisselen tussen “verhalenverteller”, “interviewer”, “waarnemer”.
Tips voor de jeugdwerker:
Aan het einde van de oefening kan de animator de
jeugd vragen om de belangrijkste ideeën te delen die
ze hebben gehoord, maar dit is niet verplicht.
Creëer een prettige en bevorderlijke sfeer. Moedig ze
aan om het verhaal te verdiepen en uit te leggen dat
je het ook in het echte leven kunt gebruiken. Slechts
20% van de communicatie is verbaal, 80% is een communicatie via lichaamsuitdrukkingen, tone of voice,
etc. Niet-woorden vertellen heel vaak het ware verhaal. Dus probeer dat duidelijk te maken.
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2

ZELFEXPRESSIE IN RELATIE TOT
IDENTITEITSPROBLEMEN

BIJ RISICOFACTOREN OM TE
VOORKOMEN
- Negatieve gevoelens die de jonge persoon geïsoleerd insluiten, wat
leidt tot gevoelens van frustratie, niet-erkenning en afwijzing van de
samenleving
- Gebrek aan zelfvertrouwen
- Vooroordelen die de jeugd omsluiten
- Breekbaarheid van identiteit specifiek voor jongeren
- Breekbaarheid van identiteit gerelateerd aan breuken,
mislukkingen, trauma en verdriet
- Promotie van geweld

BESCHERMENDE FACTOREN
- Inzicht in de oorsprong van zijn / haar emoties, en identificatie van
hun gevolgen voor het psychische en sociale leven van jongeren
Zijn / haar emoties en positieve expressie daarvan herkennen,
- De emoties van anderen ontdekken
- De veerkracht van jongeren ontwikkelen door te werken aan
pauzes, rouw, mislukkingen, verslavingen
- Ontwikkeling van zelfvertrouwen en zelfrespect
- Ontwikkeling van zelfbewust vermogen op een niet-gewelddadige
manier
- Bewustzijn van iemands vooroordelen om deze te overtreffen
- Opschrift in zijn / haar filiation, verwijzing naar de oorsprong in
antwoord op de vragen van identiteit
- Moeten zich erkend voelen in een welwillende beschermende
groep

28

ACTIVITEIT 1:
DE BOOM VAN WOEDE (VARIANT DE
BOOM VAN EMOTIES EN GEVOELENS)

Grootte van de groep: 8 tot 10 jongeren
Omschrijving:
In het kader van de transnationale bijeenkomst in Lissabon stelden jongeren een animatie voor op basis
van de collectieve creatie van een boom van woede.
Het doel van deze activiteit is om het gevoel van woede te identificeren, met de bron en de manifestatie
ervan, door een mondelinge en schriftelijke uitdrukking. Het helpt ook jonge mensen om de verschillende
emoties die ze ervaren en hun oorsprong te verduidelijken.
Doelen:
- Om het vermogen te ontwikkelen om emoties te
identificeren, om hun oorsprong te begrijpen
- Om vaardigheden te ontwikkelen om de gevolgen
te identificeren die emoties kunnen veroorzaken en
om mogelijke alternatieven voor positieve expressie
te identificeren
Materiaal: een groot schilderij of een groot vel papier
met de tekening van een boomPlakbriefjes
Potloden
Preparación: teken een boom met wortels, stam en
takken op een groot vel papier en verspreid een pen
en plaknotities over elke deelnemer.
Instructies:
De facilitator stelt deelnemers drie vragen:
- Wat maakt je boos (de bron van woede)?
- Wat levert het op? Wat voel je in jezelf (de emoties)?
- Wat zijn de uiterlijke manifestaties van je woede?
Wat doet boosheid je doen (daden, gedrag, woorden
...)?

De eerste vraag wordt gesteld. Elke deelnemer schrijft
zijn of haar antwoorden op plaknotities. De facilitator
pakt post-it notes op en plakt ze op de wortels van de
boom (de oorsprong van woede).
Vervolgens worden alle antwoorden hardop gegeven
en kan elke deelnemer opmerkingen maken (voor
deze stap kunnen deelnemers hun antwoord toelichten als ze dat willen).
Door de antwoorden te horen, kan iedereen hun antwoorden toevoegen of wijzigen.
Wanneer de bronvraag is voltooid, stelt de facilitator
de tweede vraag over emoties en herhaalt de eerste stap. Antwoorden zitten vast aan de stam van de
boom.
De animator doet hetzelfde met de laatste vraag en
legt de papieren op de takken.
De facilitator kan jongeren helpen elkaars emoties te
identificeren. Jongeren kunnen inderdaad woede en
angst verwarren, bijvoorbeeld.
Aan het einde van de activiteit waardeert de facilitator de voorstellen van jongeren op basis van het
vermogen om hun geweld te kanaliseren en op een
positieve manier te uiten. Als deze niet spontaan worden genoemd, moedigt de facilitator jongeren aan om
andere manieren te bespreken om geweldloze woede
te ‘beheersen’.
Tips voor jeugdwerkers:
Het schrijven van plaknotities kan anoniem worden
gedaan.
Als een andere emotie wordt geïdentificeerd, kan de
facilitator deze gebruiken en dezelfde drie vragen aan
dezelfde persoon stellen en informatie krijgen over
dat gevoel / die emotie.
Deze animatie kan worden gerealiseerd met de andere emoties of gevoelens: vreugde, verdriet, hoop ...
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ACTIVITEIT 2:
MEERDERE IDENTITEITEN EN
BIJBEHORENDE GROEP

Grootte: 10 tot 15 jongeren

“stand up” voorstellen.

Doelen:
- Om de verschillende componenten van hun eigen
identiteit te identificeren

Tips voor de jeugdwerke:
Deze vragen houden verband met onze sociale en culturele achtergrond. Het is belangrijk om te benadrukken dat dit verschillende groepen weerspiegelt waartoe ik behoor, maar ook waartoe ik me identificeer en
waartoe anderen me identificeren;

Materiaal: Karton - Vilt - Vel “Vier vragen” - Bijlage 1,
1. Als ik mezelf in vier woorden moest beschrijven: .....
................................... ..
2. Een belangrijke ervaring in mijn leven, waardoor
ik me onderdeel van een groep voelde: Vertellen
..................
3. Een element dat mij vormt als ..............................
en dat mij trots maakt: leg uit
4. Een element dat mij vormt als ..................... ...... dat
soms moeilijk is om mee te leven of gênant is: Leg uit
Instructies:
- Groepeer de deelnemers willekeurig door vijf of zes
jonge mensen
- Elk antwoordt individueel op zijn / haar vragenlijst
- Vraag de deelnemers hun antwoorden op de eerste
vraag in de kleine groep te delen
- Elk team kiest een secretaresse die de antwoorden
opsomt. Timing: 5 minuten
- Dan gaan we naar de tweede vraag; terwijl de groepen de volgende vragen bespreken, antwoorden verzamelen en transcriberen in de stoornis op een bord
(zodat mensen niet kunnen worden geïdentificeerd,
alleen de antwoorden worden genoemd)
- Nadat de identificatiegegevens zijn getranscribeerd,
moet worden nagedacht over het feit dat ze elk in
veel facetten gemakkelijker kunnen worden gedefinieerd. We kunnen een aantal aanduiders kiezen en een

Deze categorieën omvatten - op een niet-uitputtende
manier: religie, etniciteit, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, sociale klasse, sociaal-economische status, geografische oorsprong, enz.
Laat het eerst aan de jongeren over om het formulier
in te vullen, zonder verdere details te geven die hen
kunnen begeleiden.
Begin vervolgens een discussie over de oefening met
behulp van de volgende debriefingsvragen:
Was het gemakkelijk of niet om deze vragenlijst te beantwoorden?
A. Was je verrast of heb je iets over jezelf of anderen
geleerd?
B. Wat vond je ervan jezelf in vier categorieën te moeten “labelen”? Makkelijk, ingewikkeld? Heb je je terughoudend gevoeld?
C. Hoe kunnen we helpen een omgeving te creëren
waarin iedereen wordt aangemoedigd trots te zijn op
wie ze zijn?
D. Hoe kunnen we elkaar helpen zowel verschillen als
overeenkomsten te respecteren?
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ACTIVITEIT 3:
AFKOMST EN IDENTITEITSGEVOEL VAN
JONGEREN

Groepsgrootte: van 6 tot 15 personen
Omschrijving:
Deze activiteit is gecreëerd door de vereniging “Laisse
Ton Imprreinte (LTE)” door Luc Scheibling in Frankrijk.
Het is gebaseerd op fictie die is ontwikkeld in verband
met identiteitsproblemen bij jongeren. De projectie
van deze fictie dient als basis voor uitwisselingen en
discussies met het publiek (jongeren maar mogelijk
ook hun families en jeugdwerkers), ter bevordering
van een animatiemodus gebaseerd op actief luisteren.
Materiaal: Ficties: The Great Crossing and All Halfbreed: www.laissetonempreinte.fr/maisaise-identitaire-des-jeunes
Instructies: de presentator bekijkt de video. Het lokt
vervolgens een uitwisseling uit met een groep jongeren of volwassenen die actief luisteren.
De grote reis Samenvatting
Een pionier stak zee en land over om werk te vinden
in Frankrijk. Zijn kleinzoon vraagt zich af waarom zijn
eigen kinderen soms moeite hebben om uit de buurt
te komen en de straat over te steken. Geblokkeerd onderaan de blokken. Wat is er gebeurd?
Doelstellingen van deze fictie:
- Het eerste doel is om ons in staat te stellen de vragen rond discriminatie en slecht genezen wonden
opnieuw te bespreken die worden behandeld in het
eerste hoofdstuk van ons boek over identiteitsongevoeligheid bij jongeren.
- Het tweede doel is om onszelf af te vragen wat we
aan onze kinderen doorgeven, wat hen waarschijnlijk
zal blokkeren, stoppen, voorkomen dat ze zelfstandig
vliegen.
- Het derde doel is om ons toe te staan om elk onze

“grote kruisingen” opnieuw te bezoeken, omdat de
universele metaforische dimensie van deze fictie duidelijk is. Soms werden we allemaal gevraagd om het
onbekende in te gaan, om oceanen van twijfels over
te steken, we moesten in de leegte springen, risico’s
nemen, onze angsten overwinnen om te groeien, te
evolueren, iets wezenlijks te veranderen. Zet wind in
onze zeilen, emancipeer ons, groei ...
Tips voor decryptie en animatie: http://www.laissetonempreinte.fr/wp_content/uploads/2019/02/decryptage-La-grande-traversee.pdf
All Half- Samenvatting
Professor Zoulouck daagt een jonge man uit die met
zijn vrienden een brandweerwagen ophoudt. Samen
ontcijferen ze de onderliggende redenen (loyaliteit aan familiegeschiedenis, gevoel van degradatie,
afhankelijkheid van de groep, moeite om Frans te
voelen ...). Dan plotseling, de jonge ontevredenheid
Zoulouck door hem te vragen naar zijn status en zijn
afkomst! Uit hun vooroordelen lopen ze en ontdekken
andersheid.
Doelen:
Analyseer het proces dat een jongere ertoe brengt
om brandweerlieden te reflexen, waarbij de aandacht
wordt gevestigd op de ongemakkelijke identiteit:
rechtszaken met de staat, zijn vertegenwoordigers,
de kwestie van uniform, verhalen Individuele en collectieve overdracht, slecht genezen wonden, maar
ook de jeugd / volwassen relatie, groep fenomenen,
schoolfalen, de kwestie van anders zijn, samenleven
... Uitgebreid programma!
Tips voor decodering en animatie: http://www.laissetonempreinte.fr/wp-content/uploads/2019/02/decryptage-Tous-des-sang-meles.pdf
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ACTIVITEIT 4:
ET NOTITIEBOEKJE LAAT JE AFDRUK
ACHTER: VERTEL HET JEZELF EN HOUD
JE EIGENWAARDE BIJ
Groepsgrootte: individueel
Omschrijving:
Deze activiteit is gecreëerd door de vereniging “Laisse
Ton Empreinte (LTE)” door Luc Scheibling in Frankrijk.
Deze activiteit nodigt jongeren uit om hun levensloop
uit te drukken, om hun emoties, levenservaringen en
middelen te identificeren. Deze kortetermijnervaring
levert verbluffende effecten op in termen van bewustzijn, verandering van wederzijdse blik, begeleidingsdynamiek. In drie vergaderingen maakt dit apparaat
het mogelijk om een authentiek woord naar voren te
brengen, de balans op te maken van uw reis, zichzelf
te veranderen, te remobiliseren op een project. De
jeugd kan dan zijn / haar vermogen om te handelen
herwinnen!
Doelstellingen: opnieuw verbinden met de eigen geschiedenis, wegkomen uit een gefragmenteerde visie
op zijn reis, zich bewust worden van de werking ervan, worden herkend, remobiliseren op een levensproject, een professioneel project ...
Hardware: http://www.laissetonempreinte.fr / thebook-leave-your-footprint /
Statement:
De aanpak is gebaseerd op 3 fasen:
Tijdens de eerste ontmoeting faciliteert de volwassene de uitdrukking van de jongere en wordt hij uitgenodigd om de gebeurtenissen in zijn / haar carrière
uit te drukken waarover hij / zij wil praten. Tijdens de
tweede ontmoeting keert de volwassene terug naar
de jonge opmerkingen door een vriendelijke en zorgzame uitstraling te structureren. De jongere wordt
uitgenodigd om dit schrijven te valideren en stemt ermee in het in zijn / haar notitieboek te plaatsen. Bij de
derde vergadering geeft de volwassene de jongen zijn

/ haar notitieboekje. Volgens zijn / haar wens kan hij
/ zij het delen met zijn / haar omgeving, de professionals die hem / haar vergezellen, vrienden of het alleen
voor hem / haar bewaren ...
Advies voor de jeugdwerker:
Dit apparaat is het onderwerp van een training
http: // www.laissetonempreinte.fr/wp-content/uploads/2018/11/Fiches-formation-LTE.pdf

32

ACTIVITEIT 5:
OVER DE LIJN
Groepsgrootte: 10 tot 15 jongeren

schien / bijna” etc.

Omschrijving:
Deze activiteit werd voorgesteld als onderdeel van de
transnationale opleiding van Lissabon. Het doel van
deze activiteit is om een groep beter te leren kennen
en te begrijpen dat we van buitenaf kunnen verschillen,
maar dat we ook veel gemeen kunnen hebben op het
gebied van gezinssituatie, liefde, toekomstperspectief,
zorg voor je geliefden, angsten, liefde, etc.
We zijn allemaal menselijke wezens en door deze oefening concentreren we ons op de innerlijke wereld van
de groep en haar individuen, waar iedereen zich comfortabel voelt om uit te drukken wie ze zijn.
Actief luisteren helpt jongeren zich welkom en geaccepteerd te voelen. Discretie ten opzichte van de uitgewisselde opmerkingen moet als voorwaarde worden
gegarandeerd.

Als de jongere “ja” denkt, bevindt de jongere zich
achter de lijn. De jongeren worden verdeeld in deze
ruimte volgens het sterktepercentage van deze bevestiging. Voorbeeld: als de jonge persoon met 40%
“ja” denkt, blijft hij dichter bij de middellijn in vergelijking met jonge mensen die 100% ja zeggen. Hetzelfde
geldt voor de verdeling van jongeren die “Nee” antwoorden.

Doelen:
- Om de expressie van jezelf, van je emoties te bevorderen
- Om de bewering van zichzelf te bevorderen
- Om het luisteren van de ander te bevorderen
Materiaal: De vragen die kunnen worden gebruikt zijn
de volgende:
- Wie heeft zijn / haar diploma behaald of heeft een
baan?
- Wie verloor een geliefde?
- Wie werd er gepest?
- Wie heeft iemand een of meerdere keren gepest?
- Wie is er religieus?
- Wie kent iemand die geradicaliseerd is of op het
punt staat geradicaliseerd te worden? In samenhang
met deze vraag kunnen we de geïdentificeerde tekenen van radicalisering oproepen.
Instructies:
De jongeren staan aan een kant van de kamer (open
ruimte zonder stoel). De begeleider vraagt de jeugd
de vragen te beantwoorden met “ja”, “nee” of “mis-

Tips voor de jeugdwerker:
De facilitator begint met eenvoudige vragen en gaat
vervolgens dieper in op diepere vragen. Wanneer de
jeugdwerker de positie van de deelnemers ten opzichte van de kwestie kent, kan hij diepere vragen stellen
en een gesprek over het onderwerp aangaan.
De facilitator stelt bijvoorbeeld de vraag: “Rook je?”.
Dan vraagt de jonge mensen die “ja” antwoordden:
“Waarom rook je?, Hoe is het begonnen?”, Wil je
stoppen? Wat kan u helpen stoppen? Waarom stop je
niet als je wilt? enzovoort.
De facilitator houdt er rekening mee dat hij / zij geen
therapeut is, maar slechts een facilitator om de groep
te helpen zichzelf te uiten en van elkaar te leren.
Het is belangrijk om een veilige omgeving te creëren
respect voor ieders woord, respect voor non-respons,
(“Iedereen is anders en heeft het recht om te zijn”).
De verdeling van spraak: wanneer een jongere
spreekt, luisteren anderen en zwijgen. Als een jongere
wil spreken, steekt hij / zij de hand op zodat de facilitator hem / haar kan uitnodigen om te spreken.
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ACTIVITEIT 6:
HEBBEN WE ALTERNATIEVEN?
Groepsgrootte: 8 - 24 (3 subgroepen)
Omschrijving:
Dit is een rollenspelactiviteit die de volgende kwesties
van interpersoonlijk geweld en intimidatie aanpakt
Doelen:
- Kennis en begrip ontwikkelen over oorzaken en de
gevolgen van pesten;
- Om vaardigheden te ontwikkelen bij het oplossen
van problemen;
- Om empathie te creëren voor de slachtoffers van
elke vorm van pesten.
Materiaal:
Zoek drie fasen die overeenkomen met je voorstel
voor een rollenspel (één scène per groep) -Een kopie
van het blad ‘waargebeurde verhalen’ - Een ruimte
om rollenspellen te spelen.
Instructies:
Introduceer de activiteit. Leg aan jongeren uit dat ze
in kleine groepen zullen werken om kleine rollenspellen over pesten te maken.
Houd een korte brainstormsessie over “Wat is pesten?”. Zorg ervoor dat iedereen het eens is over pesten, de verschillende vormen kent die het kan aannemen en kan gebeuren in elke school, universiteit, club,
werkplek of buurt, gemeenschap.
Verdeel de deelnemers in drie subgroepen en wijs een
van de scènes toe aan elke groep. Geef ze 15 minuten
om te oefenen en hun rollenspellen voor te bereiden.
Als ze klaar zijn, vraag je elke groep op hun beurt om
hun scène te presenteren.
Laat reacties achter totdat alle groepen hun scènes
hebben gepresenteerd en kom dan naar de plenaire
vergadering voor een discussie.
Tips voor de jeugdwerker:
Begin met het onderzoeken van rollenspellen.
- Waar komen de ideeën achter de scène vandaan?

Kwam het uit verhalen of films over pesten, of was het
gebaseerd op ervaring?
- Waren de scènes realistisch?
- Waren ze constructief en hielpen ze de situatie en
wat maakte het moeilijk?
- Is het gemakkelijk om openhartig te praten met een
vriend die ook een pestkop is?
- Welke technieken hebben de neiging om positieve
effecten te hebben, welke technieken zouden een negatieve impact hebben?
- Is het gemakkelijk om een vriend te spreken die het
slachtoffer is van pesten?
- Wat is de beste manier om passende oplossingen
voor het slachtoffer te vinden?
Vraag nu drie deelnemers om zich vrijwillig aan te
melden voor de drie “waargebeurde verhalen”. Vraag
om algemene opmerkingen over de gevallen en bespreek vervolgens de oorzaken van de intimidatie,
hoe het kan worden aangepakt en de bijbehorende
rechten.
-Is de persoon die wordt gepest verantwoordelijk?
- Waarom intimideren pestkoppen? Proberen ze bijvoorbeeld iets te bewijzen door anderen te misbruiken?
- Is pesten een vorm van geweld?
- Heeft pesten invloed op de macht?
- Is pesten onvermijdelijk?
- Als u vrienden bent met iemand die wordt gepest,
moet u een manager op de hoogte stellen, zelfs als uw
vriend u met vertrouwen over zijn / haar probleem
heeft verteld?
- Wat zijn de meest voorkomende vooroordelen tegen
mensen die gepest worden?
- Wie is verantwoordelijk voor het beheersen van een
intimidatieprobleem?
- Wat zou je gedaan hebben als je gepest werd?
- Wat moet er met pestkoppen worden gedaan? Hoe
kunnen ze leren pesten te stoppen? Moeten ze worden gestraft?
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ACTIVITEIT 7:
WIE ZIJN WIJ? WIE BEN IK?
Groepsgrootte: 8 of meer
Beschrijving: Eze activiteit is gebaseerd op discussiegroepen, brainstormsessies, tekeningen en groepsdiscussies om identiteitsproblemen te onderzoeken.
Doelen: Om het begrip identiteit te vergroten en
het zelfbewustzijn te vergroten; om communicatieve
vaardigheden te ontwikkelen; om solidariteit en respect te bevorderen.
Materiaal: pennen en gekleurde markerers, indien
mogelijk in verschillende kleuren voor elke deelnemer
- één vel per persoon - flipchart
Instructies:
Vraag deelnemers om groepen van twee te vormen
om contact tussen deelnemers aan te moedigen.
Vraag hen zich voor te doen als vreemden en stel zichzelf aan elkaar voor.
Vraag nu aan jonge mensen om na te denken over wat
interessant of belangrijk is om over iemand anders te
weten tijdens uw eerste ontmoeting en om te brainstormen over ideeën over algemene categorieën van
informatie. Bijvoorbeeld, naam, leeftijd, geslacht, geslacht, nationaliteit, rol in het gezin, religie, etniciteit,
werk / studies, smaak voor muziek, hobby’s, sport,
voorkeuren en antipathieën in het algemeen, enz.
Leg nu uit dat deelnemers zullen ontdekken hoeveel
elk van hen in contact staat met de andere leden van
de groep. Deel het papier en de pennen uit en leg
uit dat de eerste stap is dat elk van hen zijn identiteit trekt. Ze moeten zichzelf als sterren beschouwen.
Vraag de jeugd om de acht tot tien belangrijkste aspecten van hun identiteit te overwegen en hun persoonlijke ster te tekenen.
Vertel mensen om rond te gaan en hun sterren te vergelijken. Wanneer ze iemand vinden met wie ze een
straal delen, moeten ze de naam van die persoon in
de buurt van de straal schrijven. Kom nu terug naar de
plenaire vergadering en vraag mensen om over hun
individualiteit te praten. Je kunt vragen:
1. Welke aspecten van identiteit hebben mensen ge-

meen en welke zijn uniek?
2. In hoeverre zijn groepsleden vergelijkbaar en verschillend? Staan mensen dichter bij elkaar dan anders?
Denk ten slotte na over welke aspecten van identiteit
mensen kiezen en met wie ze zijn geboren. Schrijf ze
in twee kolommen op de flip-chart.
Tips voor de jeugdwerker:
Laten we nu verder gaan met de discussie over wat
mensen over zichzelf en over elkaar hebben ontdekt
en over de implicaties van de singulariteit van mensen,
allemaal gelijk, we moeten elkaar respecteren.
- Wat hebben de deelnemers over zichzelf geleerd?
- Was het moeilijk om te beslissen welke de tien belangrijkste aspecten van hun identiteit waren?
- Werden mensen verrast door de resultaten van de
stervergelijking? Hadden ze min of meer gemeen dan
verwacht?
- Wat vonden mensen van diversiteit in de groep? Dachten ze dat het de groep interessanter maakte, of
is het moeilijker om samen te zijn of samen te werken?
- Zijn er aspecten van de identiteit van anderen waarop deelnemers sterk geneigd waren te reageren en te
zeggen: “Ik ben het niet”? Ik ben bijvoorbeeld geen
voetbalfan, geen technofan, geen hondenliefhebber,
homoseksueel of christen.
- Hoe ontwikkelt identiteit zich? Welke aspecten zijn
gekoppeld aan sociale constructies en welke zijn inherent en vast?
- Met betrekking tot met name genderkwesties, welke
aspecten zijn sociale constructies en welke zijn inherent en vast?
- Schreven de deelnemers “vrouw” of “man”? Wat associëren mensen met de woorden “vrouw” en “man”?
Zijn de associaties hetzelfde voor beide geslachten en
voor alle mannen en vrouwen?
- In hoeverre worden mensen beoordeeld op hun individuele identiteit en de groep waartoe zij behoren?
- In hoeverre zijn mensen vrij om hun eigen identiteit
te kiezen? Wat zijn de implicaties voor henzelf en de
samenleving, en met name voor de mensenrechten
van gelijkheid en respect?
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ACTIVITEIT 8: KRACHT VAN DE
BLOEMEN (VARIANT VAN DE ACTIVITEIT:
WIE ZIJN WE, WIE BEN IK?)
Grootte van de groep: vanaf 3 personen
Beschrijving: Aan het einde van deze activiteit heb
je een muur van bloemen die de diversiteit van de
groep vertegenwoordigt. Het is een creatieve activiteit die leidt tot een discussie over mensenrechten:
wat ze zijn, waarom ze bestaan en hoe we ze moeten
beschermen.
Doelen:
- Een begrip ontwikkelen van het verband tussen
menselijke behoeften, persoonlijk welzijn en mensenrechten;
- Vaardigheden ontwikkelen om te reflecteren en te
analyseren;
- Stimuleer solidariteit en respect voor diversiteit.
Materiaal: Een stevige muur, met voldoende ruimte
om alle tekeningen op te hangen. Een potlood voor
elke deelnemer; rubbers; kleurmarkers om te delen
- plakband om tekeningen aan de muur te hangen flipchart en markers
Instructies:
Leg uit dat deze activiteit een discussie over mensenrechten zal worden, maar dat ze beginnen met na te
denken over wat menselijk zijn betekent.
Deel 1. Bepaal wat het betekent om een heel mens
te zijn
1. Leg uit dat iemand, om zich als mens volledig te
voelen, aan bepaalde behoeften moet voldoen. Om te
overleven hebben we bijvoorbeeld allemaal voedsel en
water, slaap en lucht nodig om te ademen. We hebben
ook veiligheid nodig: persoonlijke en financiële zekerheid en een goede gezondheid. We hebben ook liefde
en verbondenheid nodig: vriendschap, intimiteit en
een gezin. We hebben ook zelfrespect nodig: ons geaccepteerd en gewaardeerd voelen door anderen en het
gevoel hebben dat we ons volledige potentieel kunnen
ontwikkelen en ons persoonlijk vervuld kunnen voelen.

2. Vertel de deelnemers dat elk van hen een bloem
moet tekenen om hun eigen behoeften als mens te
vertegenwoordigen. De bloem moet acht bloemblaadjes hebben:
- Basisbehoeften
- Persoonlijke veiligheid
- Financiële zekerheid
- Gezondheid
- Vriendschappelijke relatie
- Familie
- Zelfvertrouwen
- Persoonlijke voldoening
3. De grootte van de bloembladen moet overeenkomen met het belang van elk van de acht behoeften
voor hen in dit stadium van hun leven. Teken een
voorbeeld op een flipover terwijl u het uitlegt, maar
wijs erop dat dit slechts één voorbeeld is: de bloem
van elke persoon zal anders zijn.
4. Deel het papier, de pennen en de kleurmarkeringen uit en laat elke deelnemer zijn eigen bloem in
het midden van het papier tekenen en er een ruimte
omheen laten. Leg uit dat er geen goede of slechte
“antwoorden” zijn. De bloem van iedereen zal uniek
zijn. Om de deelnemers te motiveren, zegt u dat er
geen naam op de producties mag staan. Geef ze tien
minuten om deze stap te doen.
5. Vraag de deelnemers nu na te denken over de voorwaarden die moeten bestaan om te kunnen floreren
en complete mensen te worden. Vraag de deelnemers om bladeren rond de bloem te tekenen om deze
voorwaarden weer te geven en sleutelwoorden op de
bladeren te schrijven. Wacht hiervoor tien minuten.
6. Vraag de deelnemers ten slotte hun werk aan
een muur te bevestigen voor een tentoonstelling.

Deel 2. Koppel menselijke behoeften aan mensenrechten
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Geef deelnemers de tijd om naar bloemen te kijken.
Vraag hen vervolgens om kleine groepen van 3 of 4 te
vormen en vraag hen om de volgende vragen te bespreken:
1. Zijn er verbanden tussen mensenrechten en bloemen en bladeren? Zo ja, wat zijn de links?
2. Zijn mensenrechten belangrijk? Waarom?
3. Wat betekenen de woorden “mensenrechten”
voor u?
Vraag nu elke groep om hun mening te geven en ga
dan verder met de volgende vragen.
Tips voor de jeugdwerker:
Begin met een korte feedback over de activiteit in
kleine groepen en ontdek wat de deelnemers over de
activiteit hebben geleerd:
- Heb je genoten van de activiteit? Waarom? Waarom niet?
- Was het moeilijk om de grootte van de bloembladen te bepalen? Zijn de acht behoeften allemaal
belangrijk voor een goed leven?
- Zijn er andere behoeften die niet worden weergegeven door de bloembladen, dat wil zeggen, zijn er
andere bloembladen om toe te voegen?
- Heeft iemand iets in het midden van de bloem
geschreven?
- Ben je verrast door de overeenkomsten en verschillen tussen de bloembladen van verschillende
mensen?
- Wat zegt dit over mensen?
- Wat zijn de gevolgen voor het individu om beschadigde bloembladen te hebben?
- Wat is er nodig om de verschillende bloemblaadjes
te beschermen? Wat schreven de deelnemers op de
bladeren?
- Zijn er verbanden tussen wat er op de bladeren
staat en het idee van mensenrechten?
- Wat heb je geleerd over je eigen identiteit als
mens? Wat is de link met mensenrechten?

- Welke mensenrechten hebben we het meest nodig
zodat we kunnen floreren en echte mensen kunnen
worden (thuis)?
- Zijn sommige mensenrechten belangrijker dan
andere? Voor wie? Wanneer? Of?
- Waarom moeten we op onze hoede zijn om de
mensenrechten te beschermen en te ontwikkelen?
- Wat kunnen we doen om de mensenrechten beter
te beschermen?
- Zijn er behoeften die niet worden gedekt door een
van de bestaande mensenrechtenverdragen?
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3

OPENHEID VOOR ANDERE CULTUREN,
RELIGIES, OVERTUIGINGEN.

RISICOFACTOREN OM TE VOORKOMEN
- Stereotypen en / of vooroordelen tegen anderen, verschillende
culturen, verschillende religies, verschillende gemeenschappen
- Gebrek aan kennis over verschillende culturen, religies,
overtuigingen
- Radicale invloeden van gesloten groepen, ver verwijderd van
democratische waarden

BESCHERMENDE FACTOREN
- Nieuwsgierigheid en openheid naar andere culturen, religies,
overtuigingen
- Bewustzijn van de eigen vooroordelen om ze te laten evolueren
- Betere kennis van de eigen culturele referenties
- Betere kennis van de eigen culturele referenties en overtuigingen
- Participatiebijeenkomsten en interconvictieve dialoog
- Vermogen om een dialoog

aan te gaan over verschillende
veroordelingen
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ACTIVITEIT 1:
KUNST EN CULTUREN

Grootte van de groep: 8 tot 15 jongeren
Beschrijving: de activiteit is gebaseerd op de ontdekking van verschillende uitdrukkingsvormen die verband
houden met verschillende culturen. Jongeren worden
uitgenodigd om bepaalde werken te kiezen die een
bepaalde cultuur vertegenwoordigen. Jongeren doen
onderzoek om het verband tussen deze werken en de
referentiecultuur te begrijpen. Elke subgroep legt zijn
ontdekkingen bloot.
Doelen:
- Ontwikkel nieuwsgierigheid en kennis voor de eigen
cultuur en voor andere culturen
- Breng een dialoog tot stand tussen jongeren over
verschillende culturen, religies, overtuigingen
Materiaal: internettoegang die onderzoek mogelijk
maakt - Ondersteunt kunstwerken artistiek te presenteren.
Instructies:
De animator wekt de belangstelling van jongeren voor
verschillende uitdrukkingen (muziek, picturale kunst,
dans ...) en presenteert een reeks werken met betrekking tot verschillende culturen.

Jongeren breken in kleine groepen in en kiezen ervoor
zich te concentreren op een reeks werken die verband
houden met een cultuur. Elke groep vraagt zich af
over de culturele elementen die voortvloeien uit deze
werken (symbolen, stijl ...) en doet onderzoek om hun
kennis te voltooien.
Elke groep presenteert andere productie gekozen
door uit te leggen:
- De redenen om voor deze werken te kiezen in verband met een bepaalde cultuur
- Berichten verzonden in verband met de cultuur
- Wat de culturele elementen voor hen zinvol zijn
Elke presentatie werd afgesloten met een uitwisseling
met de andere jongeren.
Tips voor jeugdwerkers:
De spreker kan een reeks artistieke werken voorstellen die verwijzen naar verschillende religies of overtuigingen.
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ACTIVITEIT 2:
KALENDER VAN RELIGIEUZE FESTIVALS

Grootte van de groep: van 8 tot 15 jongeren
Omschrijving:
Deze animatie heeft als doel een kalender te maken
met religieuze of seculiere festivals, in verband met
de verschillende religies of overtuigingen van jongeren uit de groep of jongeren uit de buurt. Elk verklaart
de tradities van deze festivals, de herinneringen eraan
...
Doelen:
- Maak kennis met andere culturen, religies, overtuigingen en overtuigingen
- Veranderende representaties gaan over verschillende religies en overtuigingen
- Zijn eigen culturele tradities herkennen
Materiaal: kalender
Instructies:
De begeleider stelt de jongeren voor om de feesten
te spotten die de families van de buurt vieren. Ze vormen een gemeenschappelijke kalender. De facilitator
vraagt jonge mensen om de betekenis van elk van
deze festivals te vertellen, religieus of niet, en hoe ze
worden gevierd (traditie). Jongeren kunnen reageren
met hun eigen kennis, maar ze kunnen ook buurtbe-

woners, ouders interviewen of sociale netwerken zoeken.
Tips voor de jeugdwerker:
De facilitator kan de jongeren aanbevelen om samen
met hen feesten te organiseren, maar ook in de buurt
(festivals van buren bijvoorbeeld)
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ACTIVITEIT 3:
DE GELOVIGEN

Grootte van de groep: 10 tot 15 deelnemers verdeeld
in kleine groepen (4 tot 5 jongeren)
Omschrijving:
Deelnemers vergelijken en contrasteren hun verschillende overtuigingen
Doelen:
- Kennis ontwikkelen over verschillende geloofsystemen en religies;
- Kritisch denken ontwikkelen
- Acceptatie van diversiteit van overtuigingen en religies cultiveren
Materiaal: Kopieën van de afschriftkaarten (één set
per kleine groep), elke kaart moet een verklaring
bevatten van overtuigingen, waarden, gebruiken en
rituelen ... voor verschillende religies; Comfortabele
plaatsen voor kleine groepen om te zitten en te chatten. Een facilitator voor elke kleine groep die de algemene informatie over religies en overtuigingen leest.
Instructies:
1. Leg uit dat jongeren in deze activiteit hun overtuigingen zullen bespreken. Vergeet niet dat sommige
mensen diep religieus kunnen zijn; anderen minder
en sommigen hebben misschien geen religie. Het doel
is om het begrip van artikel 18 van de UVRM te verdiepen door persoonlijke gezichtspunten te delen en de
verschillende manieren waarop we betekenis geven
aan het leven kritisch te analyseren.
2. Maak deelnemers heel duidelijk dat ze zich bewust
moeten zijn van wat ze zeggen en hoe ze zich uiten.

De bescherming van religieuze overtuigingen, evenals
religieuze symbolen tegen belediging en denigratie,
valt onder de vrijheid van godsdienst. Bescherming
moet echter worden afgewogen tegen vrijheid van gedachte en meningsuiting en betekent niet algemene
immuniteit tegen kritiek op overtuigingen. Daarom is
open en respectvolle vragen aanvaardbaar, in tegenstelling tot een discours dat wordt gemotiveerd door
vooroordelen en discriminatie.
3. Verdeel de deelnemers in kleine groepen van 4 tot
6 personen en vraag hen om 3 of 4 minuten individueel na te denken over hun persoonlijke overtuigingen.
Als ze bijvoorbeeld een religie hebben, volgen ze dan
nauwgezet de verplichtingen en rituelen?
4. Vraag de deelnemers vervolgens met een ijsbreker
om te praten over de eerste keer dat ze deelnamen
aan een religieuze ceremonie.
5. Leg de kaarten nu met de beeldzijde omlaag in
het midden van de groep. Vertel de deelnemers dat
ze een uur de tijd hebben en dat hun discussies kort
moeten zijn, zodat ze zoveel mogelijk kaarten kunnen
verwerken. Op deze manier hebben ze een breed perspectief op de kwesties; ze kunnen onderwerpen volgen die later bijzonder interessant zijn.
6. Leg uit dat een deelnemer bij elke beurt een kaart
neemt, deze hardop voorleest en opmerkingen bij de
verklaring maakt. Dan hebben de anderen de mogelijkheid om bij te dragen met een voorbeeld uit hun
eigen religie of ervaring.
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7. Ga dan naar een andere ronde, waarbij een andere
speler een kaart neemt.
8. Wanneer alle kaarten zijn besproken of de tijd om
is, ga je naar het record (in dezelfde groepen).
Tips voor de jeugdwerker:
Deze activiteit behandelt een gevoelig onderwerp, dus
het is belangrijk dat iedereen zich op zijn gemak voelt.
Voer de activiteit op een ontspannen manier uit. Een
ontspannende omgeving helpt. Zorg ervoor dat iedereen weet dat ze niet meer hoeven te zeggen of uit te
leggen dan ze zich bereid voelen.
- Vonden de deelnemers het moeilijk om bepaalde
onderwerpen te behandelen? Waarom?
- Zijn er feiten, overtuigingen of opvattingen over uw
positie in het leven die u hebben verrast?
- Wat hadden mensen gemeen ondanks hun verschillende levensposities?
- Wat zijn de fundamentele verschillen tussen de
levensposities van mensen? Zijn ze onverenigbaar?
- Waarom is het belangrijk om de attitudes van anderen te kennen? Hoe dom bent u? Als je meer over
hen weet?
- Is het, gezien het feit dat vrijheid van religie en
overtuiging een mensenrecht is, gemakkelijk om
mensen te respecteren wanneer je het fundamenteel
oneens bent met hun positie in het leven?
- In hoeverre spelen onwetendheid en vooroordelen
over de verschillende levenshoudingen een rol bij de
perceptie van elkaar?
- Heeft iedereen vrijheid van geloof en religie in jouw
land? Waarom niet?

- Welke vorm hebben schendingen van vrijheid van
geloof en religie in uw land?
- In hoeverre moeten vrijheid van gedachte, geweten en religie verschillende praktijken binnen de
gemeenschap van gelovigen mogelijk maken die
kunnen afwijken van de samenleving? Voorbeelden hiervan zijn posities op vrouwen in religieuze
leiderschapsfuncties, traditionele ceremonies waarbij
kinderen betrokken zijn, doop-, scheidings- of begrafeniswetten, een verbod om de stichter te vertegenwoordigen, enzovoort.
- Waar moet u op letten bij het plannen van een
evenement voor de hele groep, zoals een picknick,
sportevenement of weekendje weg, zodat iedereen
kan worden opgenomen, ongeacht zijn religie of
achtergrond? Hun overtuigingen?
- Soms, bij het organiseren van een evenement, kan
het moeilijk zijn om aan ieders behoeften te voldoen
op basis van hun religie of overtuigingen. Hoe probeer je oplossingen te vinden? Als u een compromis
moet sluiten, hoe zou u zich dan organiseren op basis
van de behoeften van verschillende mensen?
- Wat is het meest interessante wat je hebt geleerd
van deze activiteit?
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ACTIVITEIT 4:
VEROUDERDE OVERTUIGINGEN?

Groepsgrootte: onverschillig of individueel
Omschrijving:
In deze activiteit bespreken deelnemers hoe overtuigingen zich ontwikkelen, hoe ze worden versterkt en
hoe ze zich in de loop van de tijd ontwikkelen.
Doelen:
- Een begrip ontwikkelen van de sociale constructie
van overtuigingen;
- Om kritische denk- en discussievaardigheden te
ontwikkelen
- Ruimdenkende attitudes en onderzoek cultiveren
Materiaal: Notitiekaarten, een spel van een kleine groep - Een groot vel papier en pennen voor
elke groep
Voorbereiding: Vind uitspraken over het onderwerp.
Maak een kaartspel in een kleine groep.
Instructies:
1. Denk na over wat mensen verstaan onder het
woord “geloof”.
2. Leg uit dat deze activiteit gaat over hoe overtuigingen in de loop van de tijd veranderen. De
eerste deelnemers bespreken de overtuigingen die
vorige generaties hadden maar nu verouderd zijn,
daarna bespreken ze hun overtuigingen en zullen
hun kinderen en kleinkinderen achterhaald zijn.
3. Vraag de deelnemers nu om in kleine groepen in te
breken. Elke groep moet iemand kiezen die notities

op het grote vel papier samenvat en hun mening in
de plenaire vergadering geeft.
4. Vraag de groepen om de uitspraken te bekijken en 5 veranderde antwoorden te kiezen en
bespreek wat ze zullen geloven. Hoe zullen hun
opvattingen over gekozen uitspraken verschillen
van de uwe? Waarom zullen ze zo anders zijn?
5. Na het bespreken van de opvattingen van hun
grootouders over de verklaringen. Waar komen deze
overtuigingen vandaan? Hoe werden ze versterkt?
Was het achteraf gezien verstandige overtuigingen?
Waarom niet?
6. Probeer je dan voor te stellen hoe het leven van je
toekomstige kinderen eruit zou zien.
7. Breng de groepen terug naar de plenaire vergadering en vraag elke groep om een korte

samenvatting
van hun bevindingen te geven.
Tips voor de jeugdwerker:
Begin met een kort overzicht van de activiteit en bespreek vervolgens uitdagingen in het leven in een geglobaliseerde wereld waar overtuigingen en waarden
veranderen.
- Zijn er sterke meningsverschillen geweest binnen de
groepen?
- Hoe vergelijken de rendementen van verschillende
groepen?
- Waar halen we onze overtuigingen vandaan? Zijn er
algemene dingen te zeggen over hoe het in het verle-
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den was en hoe het in de toekomst anders zal zijn?
- Waarom veranderen overtuigingen?
- Zijn er absolute overtuigingen? Zo ja, wat voor
soort overtuigingen en waarom? Zo nee, waarom zijn
overtuigingen dan niet absoluut?
- Wat zijn de voordelen van het delen van overtuigingen?
- Hoe beperken onze overtuigingen ons?
- Waarom zou je je overtuigingen veranderen?
- Is het gemakkelijk om overtuigingen te veranderen? - Welke soorten overtuigingen zijn moeilijker en
welke zijn gemakkelijker te veranderen? Waarom?
- Hoe kunnen mensen zichzelf beschermen tegen
propaganda en valse verklaringen, bijvoorbeeld van
politici, de twijfels van sceptische klimatologen of
plooien om uw geld te krijgen van neporganisaties?
- Geef voorbeelden van beperkingen op het recht
op vrijheid van mening en meningsuiting. Wie moet
deze beperkingen bepalen?
- Kunt u voorbeelden noemen van aanvallen op vrijheid van gedachte, geweten en religie in uw gemeenschap, uw land, Europa en de wereld?
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4

ARGUMENTATIE EN ONTWIKKELING
VAN DE GEDACHTE DOOR DE
INLEIDING TOT DE TECHNIEKEN
VAN HET DEBAT

BIJ RISICOFACTOREN OM TE
VOORKOMEN
- Gebrek aan kritische geest
- Gebrek aan reflexieve capaciteiten
- Gebrek aan bewustzijn van eigen representaties, stereotypen
- Invloed van de berichten van geweld

BESCHERMENDE FACTOREN
- Ontwikkeling van het vermogen om een standpunt

te verdedigen,
- Ontwikkeling van het vermogen om afstand te nemen van de eigen
voorstellingen en vooroordelen
- Ontwikkeling van het vermogen om te luisteren naar de argumenten van
anderen
- Ontwikkeling van iemands vermogen om te denken en zijn kritische geest
te ontwikkelen
- Ontwikkeling van het eigen vermogen om andere manieren dan geweld te
vinden door middel van onderhandelen, compromissen sluiten ...
- Ontwikkeling van zijn handelingsvermogen
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ACTIVITEIT 1:
HET ONTROERENDE DEBAT

Groepsgrootte: 10 tot 15 jongeren
Omschrijving:
Deze activiteit is een manier om het debat te organiseren, op basis van een vooraf gekozen motie.
Deze beweging moet worden gekozen vanwege zijn
controversiële of verdeeldheid en moet deelnemers
aanmoedigen zich duidelijk te positioneren. De positionering van elk volgens zijn of haar hechting aan de
ontwikkelde argumentatie helpt om zijn / haar eigen
denken te structureren. De intellectuele reis wordt
gematerialiseerd door de verplaatsingen. Deze vorm
van debat maakt het mogelijk om zich bewust te worden van de veelheid van bestaande meningen, om te
luisteren, om het eigen denken te formaliseren en te
formuleren, om om een mening te geven over een onderwerp en om propaganda en unieke gedachten te
deconstrueren. De reflectie rijpt tijdens de animatie
dankzij de argumenten van elk, die de reflectie voeden. De regels garanderen een gevoel van veiligheid
voor elke deelnemer.
Doelen:
- Meningen en ideeën uiten
- Luistervaardigheden ontwikkelen
- Argumenten ontwikkelen

Materiaal: een kamer die groot genoeg is om deelnemers in twee kampen te verdelen - krijt, plakpapier
of ander materiaal dat is ontworpen om de scheiding
te markeren.
Instructies: 3 stappen.
Tijd 1: Instructies: Vraag de deelnemers om zich in het
midden van de kamer te verzamelen, leg uit dat de kamer in 2 delen wordt gescheiden: Een deel “Akkoord”
en een ander “Niet mee eens” en dat u vervolgens
een bevestiging voorstelt dat impliceert dat zij zich
positioneren zelf onder het paneel dat overeenkomt
met hun mening. Ze zullen hun positie bespreken en
dat ze op elk moment van mening veranderen, als ze
van gedachten veranderen.
Tijd 2: Start: de begeleider leest de eerste zin en
vraagt de deelnemers zich te positioneren. Het is
noodzakelijk om elke deelnemer de tijd te geven om
zich zonder druk te positioneren, terwijl hij aandringt
op de verplichting om een kamp te kiezen: tijdens
deze activiteit is het niet mogelijk om neutraal te
blijven, maar iedereen krijgt de mogelijkheid om van
kamp te veranderen als de voorgestelde argumenten
overtuigen hij haar.
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Tijd 3: Debat: Als de deelnemers in twee kampen worden verdeeld, kunt u beurtelings elk kamp het woord
geven. Het is belangrijk om de onderstaande regels
voor het debat in herinnering te brengen en stem te
geven aan degenen die van partij zijn veranderd.
Advies voor de jeugdwerker:
Instructies om te respecteren:
- De vloer wordt gegeven door de facilitator;
- Alle deelnemers moeten zich kunnen uiten, maar
zonder beperkingen;
- Eén toespraak tegelijk;
- Er zijn geen goede of slechte antwoorden;
- Geen kritiek of oordeel van argumenten of uitingen;
- De genoemde argumenten reageren niet (geen
dialoog tussen twee sprekers)
Iedereen is vrij om “van partij te veranderen” wanneer hij / zij dat wenst.
Tips voor de jeugdwerkers:
- Houding van de facilitator: hij / zij speelt alleen een
rol bij de verdeling van de spraak, de herformulering
van het argument om het debat nieuw leven in te
blazen of het opnieuw kaderen van deelnemers die
de regels niet respecteren (zie instructies hierboven)

- Hij / zij moet in het midden blijven (één voet aan
elke kant) tegenover het publiek en mag zijn mening
niet geven. Hij / zij moet er ook op letten niet de
ontvanger van de argumenten te zijn door de deelnemers aan te moedigen alleen met het tegenovergestelde kamp te communiceren en niet met zichzelf.
- Het pingpongdebat tussen twee deelnemers is
verboden. Het is zelfs niet raadzaam om onmiddellijke antwoorden op een argument toe te staan, omdat
het op een onderwerp is gericht.
- De argumenten om semantiek of vocabulaire te
bespreken moeten worden onderbroken; het is een
collectief debat, geen herschrijving van het onderwerp van debat. De bevestiging moet gedurende het
hele debat zichtbaar blijven (paneel, scherm) om
het herformuleren tijdens eventuele uitweidingen te
vergemakkelijken.
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ACTIVITEIT 2:
ONTWIKKEL JE ARGUMENTEN

Grootte van de groep: van 8 tot 15 jongeren
Omschrijving:
Deze activiteit is bedoeld om bij jongeren hun vermogen om hun gedachten te beargumenteren te ontwikkelen en daarmee de ontwikkeling van gedachten te
bevorderen. Jongeren hebben vaak de neiging zich op
één argument te concentreren. Het is moeilijk voor
hen om te associëren en nieuwe argumenten te vinden. Het doel van de oefening is om de groep uit te
dagen om nieuwe argumenten te creëren en te vinden om hun denken te verrijken en hun vermogen om
gehoord te worden te vergroten.
Doelen:
- Om het vermogen te ontwikkelen om een reflectie

te leiden, ontwikkel je je gedachten
- Om hun argumentatievermogen te ontwikkelen

- Kies een beweging die je met groep ontwikkelt
- Vraag de deelnemers om beurt één argument te
ontwikkelen. Ze moeten niet zeggen of ze voor of
tegen zijn, zolang het maar een nieuw argument is.
Advies aan de jeugdwerker:
Wees niet te veeleisend als jonge mensen geen nieuwe argumenten kunnen vinden, vooral in zeer grote
groepen, het is vrij moeilijk voor de laatste deelnemers aan de kring om nieuwe argumenten te vinden.
De facilitator ondersteunt jongeren door hen voor te
stellen naar verschillende gebieden te verwijzen: het
sociale veld, het economische veld, het psychologische veld, het geografische veld.
De begeleider kan jongeren uitnodigen om argumenten te vinden die verband houden met het individuele niveau, het gezin, de samenleving, enz.

Materiaal: bewegingen
Instructies:
Diversificatie van zijn argumenten / looptijd:
10 minuten
- Vraag de groep om in een cirkel te staan

Argumenten Trap / Duur: 20 minuten
Deze oefening is ontworpen omdat veel jonge mensen niet genoeg woorden hebben om een argumentatie op te bouwen. Dus in deze oefening geef je ze
een aantal krachtige en bevestigende argumenten.
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U moet deze oefening vóór de training als volgt
voorbereiden:
a. Neem een motie

die betrekking heeft op uw doelgroep en leg de groep uit dat u ze zult gebruiken om
argumenten op te bouwen.
b. Schrijf op grote vellen (bij voorkeur A4 of A3) 3
verklaringen voor de beweging en 3 verklaringen tegen de beweging. Probeer de uitspraken heel anders
te maken.
c. Wanneer je begint met sporten, loop je de ruimte
in en leg je de papieren op de vloer. Argumenten tegen de verklaring in pijl, aragumenten ten gunste van
de verklaring aan de andere kant. Schrijf de verklaring aan het einde.
Lees de verklaringen (of vraag een deelnemer om te
lezen)
- Nodig hen uit om te bewegen en kies de verklaring
/ het argument dat het dichtst bij hun mening staat

- Nodig groepen die zijn gestopt met een verklaring
uit (meestal hebben sommige deelnemers hetzelfde
te selecteren) om de redenen voor deze verklaring te
bespreken en een illustratie te vinden
- Nodig kleine groepen uit om hun verklaring uit te
leggen en te illustreren. Help ze indien nodig met
kleine vragen zoals “waarom? Of” kunt u een voorbeeld geven?
- “Wanneer alle groepen hun uitspraken hebben
uitgelegd, nodig je ze uit om elkaar te ontmoeten en
met elkaar te praten. Je kunt ze ook laten doen wanneer spontaan uitwisselingen plaatsvinden.
- Laat zien dat ze al een klein debat hebben gehad
waarin we een “voor” groep en een “tegen” groep
hadden.
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ACTIVITEIT 3:
INLEIDING TOT HET LAGERHUISDEBAT

Groepsgrootte: 12 jongeren

sche sympathieën te hebben”

Omschrijving:
De facilitator introduceert het “Lagerhuis” -debat aan
jeugdwerkers. Dit soort debat komt uit het Britse parlementaire debat, hoewel het minder regels bevat.
Het is vooral populair geworden in Nederland vanwege het veelvuldige gebruik op televisie.

- “Religieuze leiders moeten hun Europese gemeenten voorstellen om geen religieuze symbolen te
dragen (“ Kippah, hijab, bijvoorbeeld) “”

Doelen:
- Om te leren over de technieken van debat
- Je kracht om te handelen ontwikkelen
Instructies:
The House of Commons Debat / Duur: 10 minuten
De moderator kiest ervoor om te praten over de
radicalisering van jongeren in het land en eindigt met
een motie. Enkele voorbeelden van bewegingen:
- “Jongeren die overtuigd zijn van extremistische
sympathieën, mogen geen zware straffen krijgen”
- “Lokale overheden moeten werk aanbieden aan
jongeren die ervan worden verdacht radicale islamiti-

- “Westerse staten moeten salafisme afschrikken”
- “Regeringen moeten moskeeën sluiten die ervan
verdacht worden radicale preken te prediken”
- “Openbare scholen moeten de belangrijkste religies
van hun land onderwijzen”
- “Islam is / is niet verantwoordelijk voor het bestaan 
van islamitisch terrorisme”
Regels voor het Huisdebat:
- Er is een “expert” die begint met het beschrijven
van een probleem. De expert eindigt met een motie
- Daarna geven twee teams, geleid door een moderator van dit voorstel, hun mening. In geval van nood
kan de moderator de rol van de advocaat van de
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duivel spelen door moeilijke vragen te stellen.
- Over het algemeen heeft elk team maximaal 6
deelnemers.
- Degenen die iets over de beweging willen zeggen,
kunnen dat doen, maar kunnen alleen spreken als ze
zijn geautoriseerd door de moderator.
- De moderator is de leider en beslist wie mag spreken.
- De deelnemer kan besluiten niet te spreken en te
luisteren. De moderator moet echter proberen alle
deelnemers te betrekken zonder ze te dwingen.
- De discussie is na 10 minuten voorbij en het publiek
beslist welk team het debat heeft gewonnen.
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ACTIVITEIT 4:
EEN MOSKEE IN HET ‘SLAPENDE DORP’

Grootte: 8-15 of individuen
Presentatie:
Deze activiteit richt zich op het ontstaan van een conflict over de bouw van een nieuwe moskee in een traditioneel christelijke buurt door de simulatie van een
vergadering van de gemeenteraad.
Doelen:
- Om echte conflicten te ervaren die kunnen ontstaan
om aan de behoeften van diverse gemeenschappen
te voldoen;
- Om het recht op vrijheid van godsdienst en overtuiging te onderzoeken;
- Debatteren en analyseren van vaardigheden ontwikkelen
Materiaal:
Papieren vellen - flipchart - klok of horloge - kleine bel
voor de burgemeester
Voorbereiding:
Introduceer de groep in de set regels die betrekking
hebben op het debat- Maak de naam van de labels

voor de verschillende partijen / groepen die tijdens de
vergadering zullen worden vertegenwoordigd. Maak
een lijst van de verschillende rollen op een flipchart
die iedereen kan zien.
Instructies:
1. Herinner de groep aan de regels van het debat en
schrijf ze op de flipover;
2. Lees de beschrijving van het probleem. Leg uit dat
alle deelnemers burgers van Sleeping Village zijn en
allemaal bezorgd zijn over het feit of er een nieuwe
moskee op de beschikbare grond in de gemeente
moet worden gebouwd.
3. Toon de deelnemers de lijst met verschillende
rollen en vraag iedereen om er een te kiezen. Verdeel
de rolkaarten en de probleemomschrijving en geef
aan waar personen en groepen elkaar voorafgaand
aan de vergadering kunnen ontmoeten en waar de
“gemeenteraadsvergadering” zal worden gehouden.
4. Leg uit dat er nog 30 minuten over zijn voor de
vergadering, zodat mensen andere burgers kunnen
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ontmoeten, zich voorbereiden op wat ze willen zeggen en beslissen hoe ze willen stemmen! Vertel hen
dat de gemeenteraad 40 minuten zal duren en dat de
tijd die wordt besteed aan toespraken erg klein kan
zijn vanwege het aantal deelnemers. Om deze reden
moeten ze proberen zich op één of twee punten te
concentreren.
Tips voor de jeugdwerker:
Begin de ronde door iedereen te begroeten. Vraag de
deelnemers:
- Wat vinden ze van het proces dat ze hebben doorgemaakt?
- Was je verrast door het resultaat van de stemming
en weerspiegelde dit de positie van de persoon die je
speelde?
- Welke invloed denkt u (in uw rol) op de resultaten
te hebben?
- Heeft de interactie met andere mensen of groepen
uw benadering of houding ten opzichte van het pro-

bleem veranderd?
- Was het gemakkelijk om jezelf te identificeren met
je rol? Waarom of waarom niet?
- Denkt u dat deze situatie zich in het echte leven
zou kunnen voordoen? Kun je vergelijkbare gevallen
bedenken?
- Hoe zou u reageren als deze zaak zich voordeed in
uw stad / woonplaats? Heeft de activiteit je houding
veranderd?
- Wat verstaat u onder het recht op vrijheid van
gedachte, geweten en godsdienst? Kent u gevallen
in de geschiedenis (of vandaag) waarin dit recht is
geweigerd?
- Waarom denk je dat vrijheid van religie een fundamenteel mensenrecht is?
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ACTIVITEIT 5:
TEGENSTRIJDIGE CLAIMS EN
CONSENSUSONDERZOEK

Groepsgrootte: 8-15 deelnemers
Omschrijving:
Deze activiteit is een simulatie van het conflict dat het
probleem van de AIDS-drug in Zuid-Afrika raakt. Het
behandelt de volgende problemen: HIV / AIDS en toegang tot medicijnen - Hoe conflicterende claims met
betrekking tot individuele rechten op te lossen.
Doelen:
- Ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van
communicatie, samenwerking en consensusvorming;
- Om solidariteit en de idealen van rechtvaardigheid
te bevorderen.
Materialen:
Flipover en pennen - Test rolkaarten-Instructies voor
klein groepswerk, voor elke deelnemer - Kleine kaarten (10cm x 6cm) - Eén rode kaart en één groene kaart
per deelnemer - Ruimtes voor plenair en klein groepswerk.
Instructies:
Deze activiteit bestaat uit twee delen. Het eerste deel

is een simulatie van de proef en het tweede deel is
een consensuszoekfase.
Deel 1. De proef (totale tijd 65 minuten)
1. Definieer de scène. HIV / AIDS is een zeer ernstige
epidemie over de hele wereld. Het is een groot probleem in Zuid-Afrika, waar miljoenen arme mensen lijden en onnodig sterven omdat ze de dure medicijnen
die ze nodig hebben niet kunnen betalen. Hun enige
alternatief is om goedkopere generieke medicijnen te
gebruiken. De grote farmaceutische bedrijven zijn tegen dit principe. Ze willen hun eigendomsrechten beschermen en hebben hun krachten gebundeld om te
voorkomen dat een staat zijn producten kopieert voor
een goedkopere verkoop. Ze zijn gerechtelijke procedures gestart tegen de Zuid-Afrikaanse overheid, die
deze goedkopere generieke geneesmiddelen distribueert en verkoopt.
2. Leg uit dat de deelnemers de simulatie van het eerste deel - of de voorlopige hoorzitting - van een proef
in Zuid-Afrika bijwonen. De vragen zijn: is het recht op
eigendom een geldig argument om het recht op leven
en waardigheid van een groep mensen in gevaar te
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brengen? Zijn de rechten op leven en gezondheid geldig argument om het eigendomsrecht te vervangen?
3. Verdeel de deelnemers in vier gelijke groepen die
Pharma Inc., de Zuid-Afrikaanse overheid, Treatment
Action Campaign (TAC) leden en rechters vertegenwoordigen.

moeten elke groep voorstellen en hen laten spreken.
8. De juryleden zelf hebben nu 10 minuten om de
vragen van de groepen te beantwoorden, de hen
gestelde procedurele vragen te beantwoorden en de
verschillende argumenten en standpunten samen te
vatten.

4. Verdeel de proefrolkaarten over de juiste groepen.
5. Geef de groepen 25 minuten om hun rolkaarten te
lezen en hun cases en / of vragen voor te bereiden
op de proef. Elke groep moet ook een woordvoerder
selecteren om de groep te vertegenwoordigen en
een of twee hulpverleners om de woordvoerder bij
te staan en vragen te helpen beantwoorden tijdens
het proces.
6. Zodra elke groep klaar is, nodigt u de deelnemers
uit om terug te keren naar de plenaire vergadering.
Ze moeten in hun vier groepen blijven.
7. Nu hebben Pharma Inc., de Zuid-Afrikaanse
regering en TAC elk 5 minuten om hun standpunten
te presenteren en hun vragen te stellen. Rechters

Deel 2. Fase van consensusvorming (totale tijd 100
minuten)
1. Vraag de deelnemers om ze in kleine groepen van
vier te verdelen. In elke groep zou er een voormalig
lid van Pharma Inc. moeten zijn, een voormalig lid
van de Zuid-Afrikaanse regering, een voormalig lid
van de TAC-groep en een voormalig rechter.
2. Verdeel de instructies voor het gebruik van de
kaarten. Groen: “OK” - Rood: “Niet mee eens”, en
één rode en één groene kaart voor elke deelnemer.
Zorg ervoor dat iedereen begrijpt wat te doen en
weet wat het doel van de gekleurde kaarten is en
hoe ze te gebruiken.
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3. Geef de groepen 30 minuten om een consensus

te proberen te bereiken over het oplossen van de
conflicterende claims.

te vinden en proberen alle leden van de groep bij de
beslissing te betrekken?
- Wat waren de heetste problemen?

4. Herinner iedereen aan de plenaire vergadering
en vraag hen om verslag uit te brengen over de
resultaten van hun besprekingen. Geef elke groep
5 minuten om zijn rapport te presenteren. Noteer
de belangrijkste oplossingen en problemen op een
flipchart.
Tips voor de jeugdwerker:
De beoordeling is al begonnen tijdens de discussies
in deel 2. Ga nu verder met het aanmoedigen van
de deelnemers om na te denken over het proces als
geheel, en identificeer vervolgens de belangrijkste
mensenrechtenkwesties aan de oorsprong van het
proces. Belangrijke vragen kunnen zijn:
- Was het gemakkelijk om consensus te bereiken?
- Wat zijn de sterke en zwakke punten van deze
aanpak?
- Was er een spanning tussen proberen een oplossing

- Wat waren hun eerste gedachten over de zaak aan
het begin van de activiteit?
- Hoe veranderde het begrip van de deelnemers over
de problemen naarmate de activiteit vorderde?
- Hoe vergelijken mensen de twee vormen van besluitvorming, tegenstrijdig en consensus? Wie levert
de meest bevredigende resultaten op? Hoe definieer
je een succesvol resultaat?
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5

ONTWIKKELING VAN EMPATHIE
VOOR ANDEREN, ANDERS DAN
ZICHZELF

RISICOFACTOREN OM TE VOORKOMEN
- Intrekking en gebrek aan aandacht en interesse voor anderen
- Gebrek aan openheid voor anderen
- Gebrek aan medeleven
- Stereotypen / vooroordelen
- Gebrek aan zelfvertrouwen
- Gebrek aan erkenning

BESCHERMENDE FACTOREN
- Openheid voor anderen en acceptatie van verschil
- Ontwikkeling van empathie voor anderen
- Rekening houdend met zijn vooroordelen om ze te laten evolueren
- Spanningen tussen gemeenschappen verminderen
- Vecht tegen manipulatiestrategieën die ‘buitenlanders’ stigmatiseren
- Vechten tegen opposities tussen gemeenschappen en groepen
- Zelfvertrouwen
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ACTIVITEIT 1:
DRIE DINGEN OM MEE TE NEMEN ...

Groepsgrootte: 8 tot 15 jongeren
Beschrijving: Deze activiteit maakt gebruik van discussie om jongeren te helpen begrijpen waarom mensen
hun gebruikelijke huis verlaten en naar andere landen
migreren.
Doelen:
- Om een begrip

te ontwikkelen van wat het betekent
om je land te moeten ontvluchten, je huis te verlaten;
- Om vaardigheden op het gebied van besluitvorming
en consensusvorming te ontwikkelen;
- Empathie en solidariteit met vluchtelingen, migranten en reizigers aanmoedigen.
Materialen:
Notities met plaknotities of kleine vierkantjes papier,
pennen of potloden voor elke deelnemer.
Instructies:
1. Introduceer het onderwerp migratie door te brainstormen waarom mensen hun gebied verlaten om
elders te wonen.
2. Leg uit dat ze zich tijdens de activiteit zullen
voorstellen dat ze gedwongen worden hun huis te
ontvluchten. Raadpleeg brainstormen en geef de
“pushfactoren” aan die mensen ertoe bewegen te
vluchten, zoals oorlog, natuurrampen, vervolging,
religieuze discriminatie of terrorisme. Vraag de groep
vervolgens te raden hoeveel ontheemden er op de
wereld zijn en waar ze vandaan komen.
3. Vraag hen om in kleine groepen in te breken en
kleine stukjes papier en potloden te verspreiden.
4. Vraag iedereen zich voor te stellen dat ze om een 

bepaalde reden plotseling van hun huis weg moeten
rennen en dat ze maar drie dingen kunnen dragen.
5. Vraag vervolgens elke persoon op zijn beurt om
zijn keuzes te presenteren en de redenen voor zijn
beslissingen uit te leggen. Waar dachten de deelnemers eerst over? Dachten ze vooral aan hun fysieke
overleving of dachten ze ook aan hun emotionele of
spirituele behoeften?
6. Laat ze ten slotte rondgaan en de resultaten van
het werk van elke groep delen.
Tips voor de jeugdwerker:
Stel een aantal van de volgende vragen om een diep
gaande discussie binnen de groep of met de jeugd
aan te moedigen:
- Waren er verrassende dingen die mensen wilden
meenemen?
- Was het gemakkelijk om prioriteit te geven aan
deze verschillende dingen?
- Welke soorten meningsverschillen bestonden binnen de groepen?
- Zou het moeilijk zijn als je echt moest vluchten?
- Wat zouden mensen het meest missen als ze moesten vluchten?
- Kennen ze iemand die hun huis is ontvlucht?
- Hoe zit het met kinderen en jongeren? Wordt er
waarschijnlijk rekening gehouden met hun specifieke
behoeften wanneer hun ouders hun koffers pakken?
De tweede sessie zou hetzelfde pad kunnen volgen,
maar het onderwerp van religieuze radicalisering introduceren. Wat zijn de 3 meest effectieve dingen die
kunnen worden gedaan om de verspreiding van fundamentalisme te bestrijden?
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ACTIVITEIT 2:
MAG IK MEEDOEN?

Groepsgrootte: 6 - 20 deelnemers

gels voor binnenkomst en douane te melden.

Beschrijving: Dit is een rollenspel voor een groep migranten die proberen te ontsnappen naar een ander
land. De activiteit maakt het mogelijk: het lot van de
vluchtelingen, de sociale en economische argumenten die al dan niet gunstig zijn voor de opvang van
vluchtelingen.

Instructies:
1. Leg uit dat dit een rollenspel is voor een groep
vluchtelingen / migranten / die hun land van herkomst
ontvluchten en een ander land willen binnengaan op
zoek naar veiligheid.

Doelen:
- Kennis en begrip ontwikkelen van de situatie van
vluchtelingen en hun rechten;
- Om vaardigheden te ontwikkelen om iemands
gedachten en ideeën te beargumenteren;
- Om solidariteit te bevorderen met mensen die
gedwongen worden hun land te verlaten
Materiaal:
Rolkaarten - Flip-over (optioneel) - krijt en / of meubels om de randpost te maken- Pennen en papier voor
waarnemers om aantekeningen te maken
Voorbereiding:
Kopieer de rolkaarten. Elke immigratieambtenaar,
vluchteling en waarnemer heeft zijn / haar eigen kaart
nodig.
Definieer de scène voor het rollenspel. Teken bijvoorbeeld een lijn op de vloer om een rand weer te geven of rangschik het meubilair om een fysieke grens
te creëren met een ruimte voor het controlepunt.
Gebruik een bord om als loket op te treden bij het
grenscontrolekantoor en, indien u dat wenst, de re-

2. Begin met een brainstormsessie om erachter te komen wat mensen weten over vluchtelingen. Schrijf de
meningen op een groot stuk papier of een flipchart
waarnaar u later kunt verwijzen.
3. Laat de deelnemers de opstelling in de kamer zien
en lees het volgende: “De nacht is donker, koud en
nat aan de XY-grens. Een groot aantal vluchtelingen is
aangekomen, de oorlog ontvluchtend bij X. Ze willen
naar Y gaan. Ze zijn hongerig, moe en koud. Sommigen
hebben wat geld en weinigen hebben identiteitspapieren of paspoorten. Mensen aan grensposten hebben
verschillende standpunten: sommigen willen vluchtelingen laten gaan, maar anderen niet. De vluchtelingen
zijn wanhopig en gebruiken verschillende argumenten
om de grensambtenaren te overtuigen.
4. “Verdeel in gelijke groepen: een groep die vluchtelingen uit land X vertegenwoordigt, de tweede groep
die officieren vertegenwoordigt in de grenzen van
land Y en de derde groep die waarnemers vertegenwoordigt.
5. Vertel “vluchtelingen” en “grensdienstofficieren”
om voor elke persoon een rol te definiëren en hun ar-
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gumenten voor te bereiden. Deel de rolkaarten uit en
geef ze een kwartier om zich voor te bereiden.
6. Start het rollenspel. Gebruik je eigen oordeel om te
weten wanneer je moet stoppen, maar ongeveer tien
minuten zou voldoende moeten zijn.
7. Geef de waarnemers vijf minuten om hun reacties
voor te bereiden; start dan de debriefing en evaluatie.

- Met wat voor problemen komen vluchtelingen ooit
in hun land in aanraking? Welke van hun mensenrechten worden geschonden?
- Wat moet er worden gedaan om enkele van de problemen op te lossen waarmee vluchtelingen in uw
land worden geconfronteerd?
- Zijn er ontheemden in uw land? Of in een buurland?

Tips voor de jeugdwerker:
Begin met het vragen van waarnemers om algemene
feedback te geven over het rollenspel. Vraag de spelers vervolgens commentaar te geven op hun gevoel
vluchteling of grensambtenaar te zijn en ga dan verder met een algemene discussie over de kwesties en
wat de deelnemers hebben geleerd.
- Was de behandeling van vluchtelingen eerlijk?
- Vluchtelingen hebben recht op bescherming op
grond van artikel 14 van de Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens en het Verdrag van 1951 betreffende de status van vluchtelingen. Hadden vluchtelingen recht op bescherming? En waarom niet?
- Moet een land het recht hebben om vluchtelingen te
weigeren? Wanneer? Om welke redenen?
- Zou je iemand weigeren als je grensbeambte was?
- Wat als je wist dat ze in hun eigen land met de dood
werden geconfronteerd?

- Wat kan en moet gedaan worden zodat mensen
geen vluchteling worden?
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ACTIVITEIT 3:
VERANDER UW BRIL

Groepsgrootte: N.V.T.
Omschrijving:
Dit is een heel eenvoudige buitenoefening waarbij
deelnemers de plaats verkennen door de ogen van
iemand anders.
Doelen:
- Bewustmaking van ongelijkheden in de samenleving;
- Om observatievaardigheden en verbeelding te ontwikkelen;
- Solidariteit en motivatie om voor gerechtigheid te
werken aanmoedigen.
Materiaal:
Bril. Oude glazen van een tweedehands winkel of
rommelmarkt. • Grote vellen papier en pennen •
Oude tijdschriften, ansichtkaarten, materiaal, lijmresten, lijm • Plakband om foto’s op te hangen • Een
digitale camera of mobiele telefoon waarmee u foto’s
kunt maken; idealiter één per persoon of één of meer
voor de hele groep • Computer en printer
Instructies:
1. Denk met de groep aan de kansarmen of mensen die
in de marge van de samenleving leven, bijvoorbeeld

een gestigmatiseerde persoon, een dakloze, kinderen
/ jonge slachtoffers van pesten, geïsoleerde kinderen
of jongeren ...
2. Vraag elke deelnemer om iemand te kiezen waarin
ze geïnteresseerd zijn en leg uit dat ze met hun ogen de
gemeenschap gaan verkennen.
3. Benadruk dat het niet gaat om de rol spelen, maar
uitgaan en je voorstellen hoe het zou zijn om de andere
persoon te zijn. Hoe zou het zijn om in de plaats van
die persoon te zijn? Kunnen ze bijvoorbeeld genieten
van alle voorzieningen? Hoe zou hij / zij zich voelen?
Waar zou hij / zij wonen? Verdeel de bril als je ze hebt!
Vertel deelnemers dat ze tijdens het reizen in de omgeving foto’s moeten maken met een digitale camera of
op hun mobiele telefoon als documentatie. Spreek een
moment af voor iedereen om terug te komen.
4. Vraag elke deelnemer bij terugkeer om zijn foto’s
naar de computer over te brengen, kies vervolgens
twee, drie of vier om ze af te drukken, bevestig ze op
een groot stuk papier en bevestig ze aan de muur. Afbeeldingen moeten titelloos zijn.
5. Wanneer alle afbeeldingen worden weergegeven,
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vraagt u iedereen om te proberen te raden welke groepen worden weergegeven. Nodig vervolgens elke deelnemer uit om zijn foto’s om de beurt te presenteren en
uit te leggen waarom ze bijzonder geïnteresseerd zijn in
de groep die ze hebben gekozen om te ‘zien’.

- Wat heb je over jezelf geleerd?
- “Ik weet dat ik dingen niet zie zoals ze zijn, ik zie dingen zoals ik ben.” Welke invloed hebben onze stereotypen en overtuigingen op hoe we de wereld om ons
heen zien?

Tips voor de jeugdwerker:
Begin met het bekijken van de tentoonstelling en
vraag de deelnemers vervolgens wat ze hebben ervaren en wat ze hebben gezien.
- Wat is er gebeurd? Heb je genoten van de activiteit?
- Waarom? Waarom niet ?
- Wat is het meest verrassende wat je hebt ontdekt?
- Waarom koos je het voorbeeld dat je deed?
- Welke vooroordelen of stereotypen had u over de
persoon die u koos? Welke invloed hadden ze op hoe
je de activiteit organiseerde en wat je verkoos te zien?
- Staat de oefening je toe empathie te voelen voor de
gemarginaliseerde persoon? Waarom? Waarom niet?

- Waar halen we onze informatie over kansarme en
gemarginaliseerde groepen?
- Wat is het risico om veronderstellingen te doen over
een persoon op basis van een generalisatie over groepen als geheel?
- Wat is het risico van generalisaties over een groep
mensen aan de hand van een of twee voorbeelden?
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CONCLUSIE
TOOLKIT
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“Deze 25 activiteiten

voorgesteld in deze toolkit
zijn gemaakt en getest door
jeugdwerkers uit onze zes
Europese landen

Deze 25 activiteiten voorgesteld in deze toolkit zijn
gemaakt en getest door jeugdwerkers uit onze zes
Europese landen. Deze activiteiten zijn bedoeld om
beschermende factoren tegen het risico van gewelddadige radicalisering bij jongeren te bevorderen.
Deze activiteiten zouden meer door jongerenwerkers
in onze verschillende landen moeten worden gebruikt. Ze moeten helpen het gevoel van bestaan van
de jongere te ontwikkelen door middel van spraak,
participatie, betrokkenheid!

Onze samenleving laat veel jonge mensen aan de kant
van de weg staan; durf hen ruimtes te bieden om te
luisteren, voor dialoog, om hun subjectiviteit te ontvangen. Laten we via onze verschillende Europese landen het aantal uitwisselingen en het delen van ruimtes waarin jongeren toegang krijgen tot het woord
vermenigvuldigen, waarin jongeren worden erkend
en in aanmerking worden genomen bij hun behoeften
aan erkenning en betrokkenheid bij het maatschappelijk leven!
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BIJLAGEN
TOOLKIT
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We hebben de elementen verzameld die zijn verzameld door
de groepsfocustechniek onder jongeren en jeugdwerkers uit
onze 6 Europese landen.

			
Domein: Persoonlijke factoren - Risicofactoren
		
		
Gebrek aan zelfvertrouwen
		

			
De jongere die zelfvertrouwen mist, neigt zichzelf te isoleren, een gevoel van verschil te ervaren en de invloed van sterkere persoonlijkheden te ervaren.

		
Breekbare / beïnvloedbare persoonlijkheid
		

			
Sommige jongeren hebben een zwak karakter. Ze volgen graag de invloed van sterkere persoonlijkheden die hen geruststellen (voorbeeld van delinquentie met een
leider en radicalisering).

		
Rouw
		

			
Het verlies van een geliefde verzwakt de jongere die zich om hem / haar vouwt,
een gebrek voelt, op zoek is naar betekenis in zijn / haar leven, op zoek naar
troost.

		
Mislukking
		

			
Falen creëert een gevoel van schaamte, verlies van eigenwaarde, gebrek aan zelfvertrouwen en kwetsbaarheid.

			
			
Afhankelijkheid van
Afhankelijkheid van gewelddadige videogames isoleert jongeren en leidt ertoe dat
videogames
ze geweld bagatelliseren.

Drugsverslaving
		
		
Vooropgezette ideeën
Oordeel, vooroordelen
		
		
Gebrek aan kritisch
denken
		

			
Drugsverslaving kan ertoe leiden dat jongeren hun referenties verliezen of hun verslaving willen ontvluchten.
		
			
Een vooroordeel, een vooroordeel maakt een einde aan dialoog en uitwisselingen.
Deze aanpak voorkomt dat elkaar elkaar begrijpen, waardoor tolerantie moeilijker
te bereiken is.

			
De jongere mist soms kritisch denken. Het is dan suggestief, vooral als het geen
vertrouwen in hem / haar heeft. Het kan worden beïnvloed door een sterkere persoonlijkheid, niet door een leider of een groep.
Veel projecten worden op school, in de buurt, opgezet om de kritische geest van
jongeren vanaf jonge leeftijd te ontwikkelen
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De identiteitsveranderingen van
jongeren
		
		
		
		
Psychische stoornissen 		
		

			
De jongeman is gebouwd en neemt gedrag aan dat zijn / haar reis, carrière, vragen en
identiteitstwijfels weerspiegelt.
Maatschappelijk werkers hebben te veel de neiging om alleen rekening te houden
met het zichtbare gedrag dat hen waarschuwt (bijvoorbeeld door de sluier te dragen)
zonder rekening te houden met de jongere als geheel en op zijn / haar persoonlijke
reis. Het versterkt de “sociale druk”, de “sociale blik” op de jonge persoon en laat
hem / haar vluchten, in plaats van de band van vertrouwen en begrip te behouden
			
De psychologische factor is ook een belangrijke risicofactor die soms wordt ontweken of onvoldoende wordt herkend (psychische aandoeningen aan psychische
stoornissen vanwege verschillende genetische of traumatische factoren).

			
Domein: Persoonlijke factoren - Beschermende factoren
		
			
Eigenwaarde / zelfvertrouwen

			
Voldoende zelfrespect beschermt de jongere omdat hij / zij minder
gemakkelijk wordt beïnvloed.

			
Assertiviteit 			

			
Het vermogen om te beweren laat de jongere niet meeslepen door
andere jonge mensen. Het is belangrijk voor de jongere om zijn ideeën te uiten en ruzie te maken met andere jongeren of volwassenen.

			
Kritische geest
			

			
Een jongere die weet hoe te denken en die kritisch is, wordt minder
gemakkelijk beïnvloed. Hij / zij ontwikkelt zijn / haar eigen ideeën.

			
		

De ontwikkeling van de kritische geest is essentieel voor de jongere
om zijn / haar vermogen te ontwikkelen om voor zichzelf te denken,
meningen te uiten, te argumenteren

			
Opening naar de wereld en naar
anderen
		

			
Een jongere die gevoelig is voor anderen, die rekening houdt met anderen en het verschil accepteert, is minder gevoelig voor extreme ideeën.

			
Empathie
		

			
Empathie vereist een poging om elkaars standpunt, wensen en
behoeften te begrijpen. Het stimuleert de kennis en tolerantie van
iedereen

			
Ondersteunen en omgaan met
kwetsbaarheid

			
Als volwassenen moeten opvoeders en leraren jongeren ondersteunen in hun ontwikkeling en een innovatieve manier vinden om hun
kwetsbaarheid aan te pakken (veerkracht bevorderen).
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Het gevoel begrepen en gerespecteerd te worden (in tegenstelling
tot het gevoel van discriminatie of
stigmatisering)
		

			
De receptie van jongeren in hun ontwikkeling en in hun eigen identiteitsreis is essentieel. Het stelt de jongere in staat zich begrepen te
voelen, gerespecteerd in de uitdrukking van zijn / haar behoeften, van
zijn / haar keuzes, zonder bang te zijn om beoordeeld te worden.
		

			
Ondersteuning voor psychische
stoornissen
		

			
Wanneer de psychische stoornis niet duidelijk is (bijvoorbeeld wanneer we niet worden geconfronteerd met een psychische aandoening), mist deze jongere ondersteuning en moeten sociaal-educatieve facilitators soms samenwerken met een psycholoog en andere
gezondheidstherapeuten om deze jongeren beter te ondersteunen.
		

			
Domein: FAMILIE - risicofactoren
		
			
Familie overtuigingen /
waarden
		

			
Jonge mensen kunnen worden beïnvloed door familieovertuigingen. Deze kunnen verwijzen naar radicale overtuigingen en praktijken. Radicaliseren is dan
het versterken van iemands familiebezit.
In een xenofobe gezinssituatie kunnen jongeren worden beïnvloed en deelnemen aan een proces van radicalisering.

De relatie van jongeren
met hun afkomst en
afkomst
		

		
Sociaal isolement van het
gezin

Gebrek aan emotionele
steun
		

			
Sommige jongeren twijfelen aan hun afkomst, die hun gevoel van burger van
het land waarin ze wonen kan beïnvloeden. Hij / zij is dan misschien op zoek
naar zijn / haar oorspronkelijke cultuur.
Andere jonge mensen lijken zonder wortels te zijn, zonder enige kennis over de
cultuur van oorsprong.
			
Gezinnen die geïsoleerd en teruggetrokken zijn, zijn kwetsbaarder voor radicale manipulatie. Kinderen lijden aan deze terugtrekking en gebrek aan openheid
naar de wereld. Deze families kunnen gevoelens van uitsluiting en discriminatie
ervaren en kunnen op hun beurt stigmatiserende blikken op anderen ontwikkelen.
			
Zowel in hun gezin als op school ervaren sommige jongeren een enorm gebrek
aan emotionele steun in hun dagelijks leven, wat ook kan leiden tot gewelddadig gedrag.
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Domein: FAMILIE - Beschermende factoren
		
Familie open voor dialoog
en open voor anderen

			
Wanneer het gezin met de jongere praat, met hem / haar uitwisselt, wekt dit het
vermogen tot reflectie, dat hem / haar beschermt tegen schadelijke invloeden.
			
Wanneer de jeugd wordt omringd door een liefhebbend gezin, voelen jongeren zich gekoesterd en erkend. Jeugd kan tehrefore zelfvertrouwen en empathisch potentieel ontwikkelen.
		

Familie ondersteuning

Godsdienstig onderwijs

Familiebetrokkenheid bij
de sociale structuur

			
Wanneer het gezin het kind een gematigde, vreedzame religie geeft, helpt het om
te voldoen aan de behoefte van de jeugd aan spitualiteit door extreme posities te
vermijden.
			
De opening van het gezin naar ‘buiten’, het creëren van banden met de buurt,
het vergemakkelijken van de openstelling van de jeugd voor anderen en het
vermijden van isolatie.

			 			
Behoefte emotionele
Probeer een meer emotioneel netwerk rond jongeren op te bouwen door op
ondersteuning
een systemische manier met ouders en leerkrachten te praten. Het is van essentieel belang dat jongeren niet geïsoleerd zijn, maar opgenomen in een systeem.

			
Domein: LOTGENOTEN - Risicofactoren
		
		
Pesterij

			
Pesterijen leidt tot verlies van zelfvertrouwen onder jongeren, isolatie, depressieve
gevoelens, wraakzucht (agressie).

		
Afwijzing / uitsluiting / isolatie

			
Geen deel uitmaken van een groep veroorzaakt ongemak, het gevoel anders te zijn.

		
Behoort tot een
gesloten groep

			
Wanneer een jong individu banden legt met een beperkte of gesloten groep, tegen
of tegen grote sociale waarden en dat hij / zij zichzelf identiek construeert met
betrekking daartoe.

Negatieve invloed
netwerken
		
		
		

			
Er zijn netwerken van invloed in buurten die een negatieve impact hebben op de
jeugd.
Wanneer jongeren onder invloed van deze groepen staan, ‘ontsnappen’ ze uit de
ondersteuning van maatschappelijk werkers. Deze jongeren zijn niet langer zichtbaar. Ze verdwijnen uit de ogen van volwassenen in clubs of sociale centra. Professionals voelen zich hulpeloos in dit onvermogen om te liegen.
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Domein: Lotgenoten - Beschermende factoren
		
			
Lotgenoten - Integratie met
een groep van gelijken
		

			
Je welkom voelen bij andere jongeren, ontwikkelt gevoelens van erkenning en zelfrespect.
		

			
Jeugdgroepen registreren in
projectlogica

			
Door groepen van gelijken te registreren in projectlogica kunnen ze rekening houden met hun behoeften aan betrokkenheid en erkenning.

			
Groepslidmaatschap
		

			
Het is erg belangrijk voor mensen in het algemeen en voor jongeren in het
bijzonder om zich verbonden te voelen met een groep. Eenzaamheid op de
leeftijd van kindergroei en volwassenheid impliceert een sterke behoefte
aan groepslidmaatschap.
		

			
					
			
Domein: School - Risicofactoren
		
			
Schoolfalen / Schoolproblemen
/ Schooluitval School
		

			
Falen produceert een gevoel van verschil bij de jongere. Hij verliest vertrouwen in zichzelf, devalueert zichzelf, voelt zich gefrustreerd, bang voor
de toekomst.
		

			
School
		

			
Voortijdig schoolverlaten heeft een negatief effect op de jongere. Het isoleert zichzelf of vindt groepen van invloed. Hij / zij is geïsoleerd en mist een
levensplan.
Maatschappelijk werkers ondervinden moeilijkheden bij het ‘ophangen’
van die jongeren die vaak schoolfalen hebben meegemaakt en die kunnen
reageren met afwijzing van een ander voorstel of hulp.

			
Domein: School - Beschermende factoren
		
		
Onderwijs Reflectie
en kritisch denken

			
School helpt om kritisch denken te ontwikkelen, na te denken, verschillende religies te onderwijzen.

		

			
School kan een belangrijke hefboom zijn om de kennis van andere culturen en religies
te ontwikkelen, bewustmakende acties uit te voeren om wederzijds begrip te bevorderen. Dit alles kan gevoelens van vreemdelingenhaat en racisme verminderen.

Onderwijs / opleiding
op school
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De school van de
republiek

			
De school van de Republiek biedt jongeren toegang tot onderwijs, een echte hefboom voor de ontwikkeling ervan. De school moet de kennis van religies bevorderen, de ontwikkeling van kritisch denken, het begrip van het securaliteitsprincipe.

			
Domein: De gemeenschap - Risicofactoren
		
			
Gebrek aan kennis van anderen en andere gemeenschappen
		

			
Mensen kunnen de cultuur en tradities niet kennen; ze kunnen vooroordelen
en stereotypen niet elimineren.

			
Behoren tot religieuze
gemeenschappen

			
In sommige religieuze gemeenschappen is het discours radicaal. Deze toespraak kan een sterke invloed hebben op een jong persoon. Radicaliseren is
het versterken van iemand die bij de gemeenschap hoort.
		

			
Gebrek aan bewustzijn van
secularisme (verkeerde
interpretatie)

			
In Frankrijk kunnen jongeren en hun families het principe van secularisme
verkeerd begrijpen. Ze zien het als een rem op de uitdrukking van hun religie, terwijl het gebaseerd is op het principe van gewetensvrijheid. Daarom
is er een verwerping van het secularisme en meer in het algemeen van de
principes van de republiek. Bepaalde groepen of gemeenschappen houden
vaak dit gebrek aan kennis in stand.
Jongerenwerkers worden geconfronteerd met dit misverstand van secularisme bij jongeren en hun gezinnen. Ze moeten projecten opzetten, uitwisselingsruimten om dit principe van secularisme te helpen begrijpen, een begrip
dat essentieel is om hun plaats in de republiek te aanvaarden.

			
Domein: De gemeenschap - beschermende factoren
		
			
Het onderwijzen van religie in
gemeenschappen
		

			
Het feit dat de gemeenschap religie onderwijst, beschermt de jeugd
tegen bepaalde manipulaties op internet.

			
Wederzijdse ontmoeting tussen
mensen uit verschillende gemeenschappen

			
Openheid voor andere gemeenschappen is essentieel. Om dit te
doen, moeten mensen dichter bij mensen willen komen die verschillen van hun eigen cultuur, tradities of religie.
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Kennis ontwikkelen van andere
gemeenschappen, andere culturen, religies

			
Het ontwikkelen van iemands kennis van andere culturen of religies
helpt om openheid te ontwikkelen, angsten te bestrijden en kritisch
denken te ontwikkelen. Dit helpt stereotypen en vooroordelen te
veranderen.

			
De strijd tegen vooroordelen

			
Het werk aan vooroordelen helpt de manier waarop we naar onszelf
en anderen kijken te veranderen en de relaties tussen gemeenschappen te sussen.

			
Domein: Maatschappij, omgeving - Risicofactoren
		
			
Marginalisatie en stigmatisering

			
Marginalisatie- en stigmatiseringsbeleid leidt tot ontkenning van de individuele identiteit van de doelpersonen.

			
Stereotypen

			
Stereotypen belemmeren het proces van het kennen van andere groepen
en culturen. Ze creëren muren tussen de verschillende groepen in plaats
van de vergadering te begunstigen. Ze creëren een negatieve omgeving
die het proces van radicalisering kan bevorderen.

			
Buurt

			
In sommige buurten worden jongeren geconfronteerd met werkloosheid,
delinquentie, drugs en extreem religieuze discoursen.
		

			
Toegang tot wapens

			
De aanwezigheid van wapens bij de jongere maakt dat hij / zij er een wil
bezitten. Dit geeft een gevoel van macht en leidt ertoe het geweld te
bagatelliseren.
		

			
Sociale netwerken

			
De risico’s van sociale netwerken zijn talrijk: cyberpesten die kunnen
leiden tot depressie, nepnieuws, manipulatie

			
Media-aandacht en politisering van onderwerpen die verband houden met de risico’s
van radicalisering
			

			
De alomtegenwoordigheid van media-aandacht voor onderwerpen die
verband houden met radicalisering en die verband houden met secularisme, heeft een negatief effect op burgers. Dit wekt de achterdocht tussen
burgers onderling en verspreidt valse overtuigingen.
Professionals moeten voortdurend werken aan gevoelens van discriminatie en achterdocht die jongeren voelen en uiten. Ze moeten ook voortdurend vechten tegen stereotypen, vooroordelen en zin hebben voor
“samenleven”.
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Partitionering van de samenleving geassocieerd met het verlaten van bepaalde gebieden
			

			
Sommige buurten of subdistricten zijn door de overheid verlaten. Er is
geen externe aanwezigheid, geen vertegenwoordigers van de Republiek,
geen sprekers meer. Jongeren staan dan alleen onder invloed van de
dominante groepen.

			
		

De jeugdwerkers zijn achtergesteld en observeren deze buurten op afstand zonder enige reële mogelijkheid tot interventie
		

			
Discriminatie
		

			
De samenleving in het algemeen speelt een beslissende rol wanneer
jongeren sociale discriminatie ervaren op basis van leeftijd, klasse, ras of
overtuiging.
		

			
Cultuur van geweld
		

			
Onze economische normen (neoliberaal systeem) zijn doordrongen
van geweld (sterke ongelijkheden, gebruik van geweld om middelen te
verkrijgen, uitbuiting van werk, enz.) En er is een enorme aanwezigheid
van geweld in films, games, enz. Het is daarom gemakkelijk voor jongeren
mensen om geweld te gebruiken als een snelle en directe manier om te
krijgen wat ze willen.

			
Manipulatie
		

			
Jongeren zijn een goed doelwit voor manipulatoren, van reclame tot politiek, en sommige van deze toespraken gericht tot jongeren bevorderen
geweld
		

			
Domein: Samenleving, De omgeving - Beschermende factoren
		
Een gezonde omgeving 		

			
Een plek waar jongeren zich goed kunnen voelen, met voldoende zelfvertrouwen
om hun problemen te delen en hun harten te openen.

		
Deelname aan burgerprojecten

			
School zou jongeren burgerprojecten kunnen aanbieden om maatschappelijke
waarden en wederzijdse hulp te ontwikkelen.

		
Samen doen / samenwerken
		

			
Om verbindingen, niet muren, tussen verschillende groepen of gemeenschappen
te bouwen, moeten mensen samenwerken, samenwerken en samenwerken voor
een inclusieve samenleving.

Burger dialoog

			
Bevorder een plaats waar sociale actoren (politiek, cultureel, religieus ...) kunnen
communiceren en communiceren met jongeren.

73

		
Interreligieus

			
Interreligieuze dialoog helpt om te vechten tegen het verkeerde idee dat religie
een privé-aangelegenheid is. Door de dialoog in de openbare ruimte te introduceren, wordt betoogd dat religie veilig kan worden benaderd en uitgewisseld met
mensen met verschillende overtuigingen.

Strijd tegen discriminatie

			
Bestrijd discriminatie door een betere plaats voor jongeren in de samenleving te
creëren (bijvoorbeeld door plaatsen van expressie en werkgelegenheid te creëren).
Samenwerken met het openbaar bestuur en de particuliere sector om kansen op
werk en sociale erkenning van jongeren te vinden.

		
Strijd tegen geweld

			
Geweld is zo veel aanwezig in het dagelijks leven dat het moeilijk is om effectieve
en niet-gewelddadige spraak te introduceren, maar het is mogelijk om verschillende strategieën te tonen om te krijgen wat ze willen zonder geweld (uit het
discours en de relatie met anderen en de grote waarden) van dialoog, onderhandelen, empathie en luisteren naar anderen).
Jeugdwerkers moeten betrokken zijn bij geweldloos discours, dialoog bevorderen,
empathie, naar anderen luisteren en onderhandelen.
Praten over de negatieve gevolgen van geweld en intolerantie in de samenleving.

Tegenspraak tegen
manipulatieve berichten
		

			
Een tegen-speech die de argumenten van de manipulators kan bestrijden. Dit vereist een betere kennis van jeugdwerkers in de betrokken gebieden. Het is daarom
nuttig om hulp van andere belanghebbenden in de samenleving te vinden en met
hen samen te werken.
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