
WORKSHOP 8: 

DEKOLONISERING IN HET 

JEUGDWERK



PROGRAMMA

• Kennismakingsronde

• Voorstelling experten 

• Superdiversiteit, dekolonisatie - positive narritive, 

participatie

• Dekolonisatie of interculturalisatie?  Uitdaging voor 

de volledige samenleving 

• Voorbeelden

– Waka Waka Generation



KEVIN KABONGO EN DON PANDZOU

WAKA WAKA GENERATION



KENNISMAKINGSRONDE

Wie ben je? Welke organisatie? Hoe kom je in aanraking met dekolonisatie in 

jouw dagelijks leven ? 



(Super)diversiteit

• Context waarin kinderen en jongeren in opgroeien verandert 

• Steden evolueren/veranderen 

• Minority vs Majority - Brussel is dit al meer dan 10 jaar en Antwerpen sinds 2019, andere steden volgen

• Landelijk context evolueert mee met de steden.  Vlaanderen is een groot stad

• Religie zoekt zijn plaats in de samenleving

• Mensen leven in netwerken, internet generatie - De wereld wordt kleiner

• Maatschappelijk uitdagingen/tendensen duiken op













DEKOLONISATIE- EEN HOT THEMA
W AT  W E ET  J I J  O V E R  D E KO LO N I S AT I E ?

• Heel wat jongeren zijn met dit thema bezig 

• Congo vs België verhaal, Berberse Amazigh, Afro American verhaal…

• Dekoloniseren van de openbaar ruimte (straatnamen, standbeelden etc)

• Is een proces omtrent identiteitsontwikkeling/vorming 

• Meerdere dimensie 

• Verschillende snelheden 

• Verschillende noden

• Nood aan positieve verhalen/signalen naar de jeugd 



DEKOLONISATIE OF INTERCULTURATIE? 

• Organisaties, sectoren, samenleving zoeken manieren om de buitenwereld binnen te halen

• Machtsverhoudingen worden in vraag gesteld

• Oude modellen komen onder druk te staan

• Sleutelen aan hun organisatiecultuur, cultuur en personeelsbestand

• Stellen zich in vraag

• Nood aan meer representativiteit

• Nood aan meer ruimte voor diverse stemmen 

• Binnen brengen van andere/nieuwe referentiekaders/perspectieven

• Appel tot meer participatie voor bepaalde ‘minderhedengroepen’ klinkt luidt (mensen met een 
beperking, moslims, sub-sahara Afrikaanse etc)



OOK HET JEUGDWERK DOET MEE…

Enkele tendensen die ik opmerk binnen het jeugdwerk:

• Herstructureer van beslissingsstructuren (rvb, av, jeugdraden etc)

• Men creëert extra kansen voor kansengroepen om aan beleidsparticipatie te doen = de stem tot 

belangrijke tafels brengen *bv A seat at the table – meetingspoint – What About Afrika…

• Er is een nood aan positieve verhalen/rolmodellen 

• Safe space worden gecreëerd voor jongeren om onder deskundige begeleiding over belangrijke thema’s te 

spreken

• Men werkt politiserend met jongeren



Un Grand Merci au Collectif mémoire 

coloniale. 

Tour guide : www.memoirecoloniale.be 

Waka Waka Generation

Find us on FB , instagram and soon

www.wakawakageneration.com 

Thank

You 


