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Politiek…?
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In Nederland: 55% van de 15 tot 25 

jarigen heeft geen vertrouwen in de 

Tweede Kamer, 60% van de 25 tot 30 

jarigen heeft geen vertrouwen in de 

Tweede Kamer. Opkomst laatste

gemeenteraadsverkiezingen slechts

50,4%

1. Ik herken mezelf niet in 

politici

2. Politici hebben het niet

over onderwerpen die ik

belangrijk vind

3. Politici zijn egocentrisch

en onoprecht

4. Politici spreken een

andere taal

Kloof tussen jongeren en institutionele politiek
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4

Vlaams Parlement



Formele politieke participatie: 

Alleen voor ‘goede burgers’ 

en ‘eenheidsworst’?
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Casus
Rachid is 19 jaar en komt uit Amsterdam Noord. Hij zit op het ROC van Amsterdam 

en volgt de opleiding ‘Handel en Ondernemen’. Hij zou graag op zichzelf willen wonen

maar hij kan geen betaalbare woonruimte vinden in zijn stadsdeel (voormalig sociale

huurwoningen van 80-90 vierkante meter worden verkocht voor ongeveer 600.000 

euro, een kamer kost gemiddeld 900 euro). Hij woont daarom nog bij zijn vader thuis, 

die in de ziektewet zit en wordt gekort op zijn uitkering vanwege de 

‘kostendelersnorm’. 

Het is de week voor de gemeenteraadsverkiezingen en de burgemeester komt

op bezoek bij Rachid op school om vragen van studenten te beantwoorden. Rachid 

raapt al zijn moed bij elkaar en staat op om de burgemeester te vertellen over zijn

situatie. De burgemeester knikt meelevend en zegt: ‘Wat vervelend om te horen, 

Rachid, wat denk jij dat je zelf kunt doen aan jouw situatie?’ Na afloop van het debat

gaat de burgemeester nog snel op de foto met een aantal klasgenoten van Rachid en

vertrekt dan haastig. 

Rachid is woest. Eenmaal terug in de klas ontploft hij. ‘Die mevrouw de 

burgemeester doet helemaal niks voor ons! Ze luistert niet eens! De politiek, het is 

allemaal één grote show. Ik twijfelde al of ik zou gaan stemmen, maar nu ga ik zeker

niet stemmen! Het gaat toch helemaal nergens over. Iedereen vertelt mij alleen maar 

wat ik moet doen, maar iets voor mij doen, ho maar. Wij jongeren worden gewoon

aan ons lot overgelaten. Ik doe niet meer mee! Vanavond ga ik Ajax kijken met m’n

vrienden en ik denk er gewoon niet meer over na.’
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Hoe kunnen mensen opkomen voor 

sociale verandering als ze zich binnen 

formele systemen van inspraak niet 

gerepresenteerd voelen?
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Onderscheid tussen

politiek en het politieke

-Politiek: Alles wat met regeren te maken 

heeft; het regeren van een land door de 

overheid, of een ander organisatiemodel 

om een groep mensen volgens bepaalde 

regels met elkaar te laten samenleven. 

-Het Politieke: Interacties tussen 

mensen in een maatschappelijke context, 

die uitdrukking geven aan publieke 

waarden als rechtvaardigheid en 

gelijkwaardigheid, of conflicten over 

ideologische keuzes.

Boek Straatpolitiek
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Politiek als verstoring

Jacques Rancière: Wie maakt

als uitgeslotene deel uit van de 

samenleving?

Democratie in een inclusieve

samenleving: niet alleen voor

burgers, maar de 

gelijkwaardigheid van iedereen

aan iedereen staat centraal.

- Wie wordt gezien?

- Wie wordt geaccepteerd en

gerespecteerd?

- Wie heeft recht van spreken?



Van de mythe van de ‘rugged individual’ 

terug naar solidariteit
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Humaniseren Ongehoorde

verhalen waarderen

Vertrouwensrelatie als voorwaarde
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Politieke

subjectivering

Verzet met 

alternatieve kennis

en taal

Bewustwording van sociale kwesties
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Hoe publiek is politisering? Alledaags verzet

‘Everyday acts of resistance’ (James Scott): informele 

en minder publiek zichtbaar verzet van mensen in 

een precaire positie tegen ongelijke 

machtsverhoudingen. 

Speelt zich af in alledaagse interacties en wordt vaak 

niet meteen als politiek herkend. Kritiek op de 

autoriteiten met bescherming van degene die zich 

verzet.

Voorbeelden: saboteren, roddelen, humor, populaire 

cultuur 13



 Hoe ziet onrecht

eruit en wie wordt

erdoor geraakt?

 Wie heeft invloed

op de kwestie?

 Wat wil je

veranderen en

wie/wat heb je

daar voor nodig?

Machtsanalyse en onrecht zichtbaar maken
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Speelruimte Re/Creatie

Publiek gaan: Stem en culturele expressie
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Verandering doen: Ruimte innemen in de 

stad
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Sociale bewegingen en protest
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Contentious Politics: 

‘Contentious politics occurs when ordinary people, 

often in league with more influential citizens, join

forces in confrontation with elites, authorities and

opponents.’ (Sidney Tarrow)

Doelbewust de orde verstoren om bestaand politiek 

beleid te veranderen: burgerlijke ongehoorzaamheid, 

directe actie, stakingen, demonstraties

Contentious politics kan strategisch werken als 

dreigement om een ‘gematigd’ politiek doel te 

bereiken



Activisme!
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Tactische keuzes: wanneer welke openbare

ordeverstoring?
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Hacking the system

20



 Écht verdiepen in de leefwereld

van mensen die zich niet

gerepresenteerd voelen en

luisteren naar hun verhaal

 Het politieke herkennen in het 

persoonlijke

 De stem van gemarginaliseerde

groepen versterken

 Kritisch denken stimuleren en

machtsverhoudingen analyseren

 Samen vormen van 

belangenbehartiging vinden

 Jongeren helpen tactische

keuzes maken

Straatpolitiek herkennen en ondersteunen
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 Structurele mechanismen die 

bijdragen aan ongelijkheid en 

onrecht herkennen in 

persoonlijke verhalen

 Publiekelijk zichtbaar maken 

van collectief gedeelde 

wensen en behoeften

 Streven om de gelijkwaardige 

toegang tot publieke 

voorzieningen voor iedereen te 

waarborgen

 Bruggen bouwen tussen het 

eigen verhaal van mensen in 

de marge en beleid of 

instituties

Politiserend werken als bruggenbouwer
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