Vlaams Jeugd
Parlement

Wat is het Vlaams Jeugdparlement?
Sinds 2013 organiseert het Vlaams Jeugd Parlement (VJP) jaarlijks een simulatie
van het reilen en zeilen op het Vlaamse politieke niveau. Gedurende vier dagen
bieden wij 120 jongeren tussen 17 en 27 uit alle uithoeken van Vlaanderen de kans
om zich in het Vlaams Parlement te verdiepen in vier centrale
maatschappelijke vraagstukken en zo kennis te maken met de democratie in al zijn
facetten.
Het Vlaams jeugdparlement beoogt twee centrale doelstellingen. Een eerste doelstelling
is een educatieve doelstelling. We willen jongeren de nodige kennis bijbrengen over de
werking van de democratie in ons land .
Een tweede centrale doelstelling is een maatschappelijk doelstelling. We leren
jongeren dat hun mening ertoe doet. We leren hen geïnformeerde standpunten
innemen en deze helder en respectvol communiceren. We leren hen om op een
constructieve manier tegenstellingen te overbruggen. Want, ondanks alle
doemberichten en noodkreten die met de regelmaat van de klok de pers halen,
geloven wij ten zeerste dat Vlaamse jongeren over heel wat politieke interesse
beschikken. Talloze nieuwe jongerenprojecten die vallen binnen de innoverende
participatieve democratie tonen dit aan.

Hoe verloopt het Vlaams Jeugdparlement?
Wie besluit deel te nemen aan het Vlaams Jeugd Parlement heeft bij inschrijven de keuze
uit drie verschillende rollen: volksvertegenwoordiger, journalist en staatsraad. Iedere rol
belicht daarbij een ander aspect van de democratie in Vlaanderen.
De volksvertegenwoordigers werken gedurende de ganse simulatie rond vier centrale
ontwerpen van decreet die de jeugdministers minutieus hebben voorbereid. Eerst zitten
de volksvertegenwoordigers twee dagen in de parlementaire commissiezalen. Daar
amenderen ze de ontwerpen van decreet en leggen ze de ministers het vuur aan de
schenen. Na twee dagen ten gronde debatteren en compromissen zoeken, wordt elk
decreetsontwerp besproken en gestemd in de plenaire vergadering.
In een democratie kan het niet ontbreken aan een sterke vierde macht, de pers, die
functioneert als waakhond. Ook binnen het Vlaams Jeugd Parlement spelen journalisten
daarom een belangrijke rol. Naast de volksvertegenwoordigers, participeert er daarom
jaarlijks ook een equipe van een journalisten aan de simulatie. Gewapend met camera
en micro legt deze creatieve bende de volksvertegenwoordigers het vuur aan de schenen
en brengt ze verslag uit van de belangrijkste gebeurtenissen die dag in heuse journaals.
Volgend jaar plannen we het journalistieke deel uit te breiden met audio en tekst.
Tot slot bewaakt de Raad van State via vier staatsraden het waarheidsgetrouwe karakter
van de simulatie. Voorafgaand aan de simulatie toetsen zij artikelsgewijs de ontwerpen
van decreet aan bestaande wetgeving. Tijdens de simulatie staan zij de deelnemers en
organisatieleden bij met juridisch advies in de commissies en de plenaire vergadering.

De 4 functies op het Vlaams Jeugdparlement
Volksvertegenwoordigers
Ministers
Juristen (Raad van State)
Journalisten

Diversiteit speerpunt van VJP 2018
WAAROM WERKEN AAN DIVERSITEIT?
In de 21ste eeuw leven we in toenemende mate in een superdiverse wereld en dat biedt
heel wat voordelen. Als je mensen met een verschillend profiel en achtergrond
samenbrengt ga je zaken vanuit verschillende perspectieven bekijken. Perspectieven waar
je anders misschien geen oog voor had. Bij het oplossen van een maatschappelijk
probleem kan het dus van groot nut zijn om een zo divers mogelijk publiek samen te
brengen. Bovendien zorg je door te werken aan diversiteit voor aanvaarding van de
ander. In deze tijden waarin polarisatie schering en inslag is, moeten we mensen met een
verschillend profiel en achtergrond blijven samenbrengen omdat we elkaar enkel zo
kunnen verstaan en aanvaarden.
HOE PAKKEN WIJ DIT AAN?
Momenteel werken we aan een diversiteitsplan waarin we vastleggen welke
doelstellingen we op het vlak van diversiteit willen behalen. We proberen daarin zo
ambitieus mogelijk te zijn en een zo divers mogelijk publiek samen te brengen tijdens onze
volgende simulatie.
Bij het opstellen van het diversiteitsplan nemen we diversiteit heel ruim. We willen op vele
vlakken diversiteit brengen tijdens het Vlaams Jeugd Parlement. Een eerste
diversiteitsparameter waaran we willen werken is de genderverhouding. Daarnaast willen
we ook een voldoende vertegenwoordiging van jongeren met een niet-Belgische origine.
Tot slot willen we ook een goede spreiding van mensen naar opleiding en
opleidingsniveau. Met dit diversiteitsbeleid willen wij als jongerenorganisatie het juiste
voorbeeld geven en een signaal geven aan de echte politiek dat het werkevn aan
diversiteit enorm belangrijk is.
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