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‘PITBULL’ GAAT
BOEDELSCHEIDING
KIM EN KANYE
REGELEN

POLITIEVAKBOND
STELT WANGEDRAG
EIGEN MENSEN
AAN DE KAAK

Hoe pak je als
advocaat zo’n
spraakmakende
zaak aan?
11

Agenten verontwaardigd
over ‘nodeloos geweld
tegen vaak zeer jonge
demonstranten’

Op het politieoptreden tijdens
en na een
manifestatie in
Brussel op 24
januari was er al
veel kritiek, nu
klinkt die ook
intern. © ISOPIX
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Jeugdorganisaties vragen gezamenlijk versoepelingen aan Overlegcomité

Nu is het echt
aan ons, vinden
de jongeren
De Vlaamse Jeugdraad, de Vlaamse
Scholierenkoepel en de Vlaamse Vereniging van Studenten bundelen de krachten
in een vlammende nota. Ze roepen het
Overlegcomité van vrijdag op om jongeren
prioriteit te geven bij versoepelingen.
F E R N A N D VA N DA M M E EN JORN LELONG

“We merken dat er de laatste tijd meer erkenning komt voor de situatie van jongeren. Maar
nu willen we benadrukken dat het tijd is voor
actie om die situatie ook te verbeteren”, vindt
Amir Bachrouri (18), voorzitter van de Vlaamse
Jeugdraad. Die komt voor het eerst in een gezamenlijk statement naar buiten met de Vlaamse
Scholierenkoepel en de Vlaamse Vereniging van
Studenten. Elk met hun eigen focus, maar over
één ding zijn ze het eens: kinderen en jongeren
moeten meer mogelijkheden hebben om samen te komen.
De Vlaamse Jeugdraad pleit er onder
meer voor om weer meer buitenschoolse
activiteiten voor jongeren toe te laten. Sinds
1 februari mogen jongeren slechts één buitenschoolse hobby uitoefenen, in groepjes
van maximaal tien. “Veel jongeren moesten
dus kiezen welke hobby ze nog wilden uitoefenen. Ik hoor van veel jongeren dat ze
een hobby als muziekschool dan maar
lieten vallen”, zegt Bachrouri.
De Vlaamse Jeugdraad pleit er
ook voor om jongeren weer
toe te laten elkaar in groepen van maximaal tien
te zien, in plaats van
het aantal van vier

dat nu geldt. Onder meer lokale besturen en
jeugdwerkers moeten dat in goede banen leiden.
“Jeugdorganisaties hebben deze zomer al bewezen dat ze daar verantwoordelijk mee omspringen: met bubbels van 50 werden slechts bij
0,2 procent van de jeugdactiviteiten besmettingen vastgesteld. Nu het weer beter wordt, is het
belangrijk dat jongeren zich buiten kunnen uitleven”, zegt Bachrouri. Ook klasuitstappen moeten weer meer gestimuleerd worden, vindt de
Vlaamse Scholierenkoepel.
De Vlaamse Vereniging van Studenten juicht
dan weer toe dat studenten vanaf 15 maart
weer een dag per week naar de campus mogen,
als de huidige evolutie van de pandemie zich
voortzet tenminste. Maar vooral over de kotbubbel hopen ze vrijdag op meer nieuws. “We
zien dat niet als een versoepeling”,
zegt Elise Beeckmans van de
Vlaamse Vereniging van Studenten. “Er moet duidelijkheid komen over wat mag en

niet mag, zodat studenten een houvast krijgen
en niet langer beboet worden als ze eigenlijk
niks verkeerd doen.”
Ook hoogleraar cognitieve psychologie Wouter Duyck (UGent) vindt dat het tijd is dat de
jongeren perspectief krijgen. “Bijna vier op de
tien jongeren geven aan last te hebben van depressie- of angststoornissen. Dat is echt problematisch. Ook andere indicatoren laten geen fraai
beeld zien: meer jongeren hebben eetstoornissen, kopen slaapmiddelen en melden vaker kindermishandeling. Als je dan hoort dat de kappers weer mochten opengaan omdat die
belangrijk zijn voor de sociale noden van mensen, dan moet je je toch eens afvragen hoe dat
overkomt naar jongeren toe.”

MOEDER VAN
14-JARIG MEISJE
SLAAKT NOODKREET
‘Ze wil dood en nergens
is plek voor hulp’
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Kritiek op hoe Jambon
noodgeld cultuur verdeelt
Binnen de Vlaamse meerderheid bestaat ongenoegen over
de manier waarop een groot
deel van het noodfonds cultuur
door bevoegd minister Jan Jambon (N-VA) is uitgedeeld. Aan
het toekennen van de culturele
activiteitenpremies – voor 35
miljoen – is geen kwalitatieve of
inhoudelijke beoordeling voorafgegaan. De premies werden

verdeeld volgens het ‘ﬁrst come,
ﬁrst served’-principe. Wie te laat
kwam, viel uit de boot.
“We begrijpen dat de minister snel wilde schakelen. Maar
wij betwijfelen of dit geld is terechtgekomen bij de sectoren
en de doelgroepen waar de
nood het hoogst is”, zegt
Vlaams Parlementslid Orry Van
de Wauwer (CD&V). (EMA) 9

HOOG OP DE AGENDA

Versoepelingen voor de jeugd zullen vrijdag in
elk geval hoog op de agenda staan. CD&V-voorzitter Joachim Coens was al na het vorige Overlegcomité ‘woest’ toen bleek dat geen perspectief
voor jongeren geboden werd.
Ook MR-voorzitter Georges‘Er komt al meer
Louis Bouchez liet al weten
erkenning
dat “de jeugd absoluut niet
voor de situatie van vergeten mag worden”.
Minister van Volksgejongeren, nu is het zondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) laat echter
tijd voor actie
nog niet in zijn kaarten kijom die ook te
ken. “Het wordt een belangrijke vergadering om de
verbeteren’
violen te stemmen, maar ik
AMIR BACHROURI (18)
denk niet dat we al veel beVOORZITTER
slissingen gaan kunnen neVLAAMSE JEUGDRAAD
men.”

TEXAS BEDEELT
ZELFS WATER
NA ONGEZIENE
KOUDEGOLF
‘Dit is dus
dat machtige
Amerika’
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