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Samenleven i.p.v. polarisering
Verslagboek dialoogavond
Maandag 30 maart 2015 – Provinciehuis Hasselt
Een organisatie van beweging.net Limburg, het agentschap Integratie en Inburgering
Limburg, gedeputeerde van Welzijn Frank Smeets en voorzitter van de provinciale
Commissie Welzijn Hassan Amaghlaou, met de steun van gouverneur Herman Reynders.

1. INLEIDING
Hoe kunnen we in Limburg verder werken aan samenleven i.p.v. polariseren? Hoe
kunnen we samen een antwoord formuleren op de (toenemende) radicalisering en de
gevolgen daarvan in ons dagelijks leven? Limburg heeft een jarenlange traditie van
zoeken naar samenleven in diversiteit. De resultaten zijn er, dankzij vereende
inspanningen. We weten ook dat er uitdagingen blijven. Die uitdagingen zijn momenteel
terug scherper gesteld. Radicale standpunten, uitingen en gedragingen hebben ons
helaas pijnlijk wakker geschud. Overleg, uitwisseling van ervaringen, gezamenlijke
positieve plannen vanuit de verschillende maatschappelijke geledingen zijn dus nodig.
Daarom organiseerden
beweging.net Limburg, het
agentschap Integratie en
Inburgering Limburg,
gedeputeerde van Welzijn
Frank Smeets en de voorzitter
van de provinciale Commissie
Welzijn Hassan Amaghlaou,
met de steun van gouverneur
Herman Reynders op maandag
30 maart 2015 in het
provinciehuis een dialoogavond
‘Samenleven i.p.v.
polarisering’. We nodigden de
‘machtigste Limburgers’,
sleutelfiguren uit de Limburgse allochtone en autochtone gemeenschap, jongeren, veld-,
jeugd-, welzijns- en andere werkers uit om aan vier dialoogtafels in gesprek te gaan.
54 krachtige Limburgers zegden toe, formuleerden uiteenlopende bedenkingen,
bekommernissen, beleidsvoorstellen, aanbevelingen en engagementen.
In deze bundel vind je een neerslag van deze dialogen en van het debat. Het was niet de
bedoeling om tot eensluidende conclusies te komen, dé oplossing bestaat in deze niet.
Net het gesprek tussen sleutelfiguren uit de verschillende maatschappelijke geledingen is
heel belangrijk.
Er is weinig discussie over de terreinen waarop er gewerkt moet worden, en deze zijn
ook niet verrassend. Maar soms is het nodig om het zogezegd vanzelfsprekende te
benoemen. Opvoeding, school, godsdienstonderwijs, buurt en leefomgeving,
werkgelegenheid, beleid: daar moeten we werken aan samenleven en verdere
polarisering indammen. Discriminatie en achterstelling spelen een rol en gaan in alliantie
met sociale media die oncontroleerbaar aantrekkelijke verhalen verspreiden bij jongeren
op zoek naar een identiteit en met een drang naar avontuur.
‘Proximité’, nabijheid, moet de basis zijn van elk wederwoord. Trajectbegeleiders,
opbouwwerkers, leerkrachten, vrijwilligers, vormers, religieuze leiders, werkgevers,
ouders, wijkagenten, mediamakers, vrienden, sporttrainers, jeugdwerkers, e.d.: leg
verbindingen, met mekaar en met de jongeren, vorm een nabij netwerk waarin onze
jongeren zich gewaardeerd, gerespecteerd, veilig, begrepen, geborgen, thuis voelen,
waar ze, met al hun diversiteit, groeikansen krijgen en rolmodellen ontmoeten.

2. DIALOOGTAFELS
2.1. Sleutelfiguren maatschappelijk middenveld
Moderator: Liesbeth Van Impe
Met: Iessa Kalaai (coördinator Agentschap voor Integratie en Inburgering Limburg),
Bahattin Kocak (imam, leraar, ondervoorzitter Limburgse Integratieraad), Hüda
Topaloglu (directeur Lucernacollege Genk), Katrien De Smedt (Integratieambtenaar
Maaseik), Carien Neven (secretaris beweging.net Limburg), Hassan Amaghlaou
(opvoeder en provincieraadslid), Stef Vandebroek (directeur Rimo Limburg), Hacer
Düzgün (islamleraar en gewezen ondervoorzitter van de Moslimexecutieve), Lode
Draelants (directeur Internationaal Comité), Erkan Konak (voorzitter van de
Diyanetmoskee Heusden-Zolder), Abdelghafour Abidallah (voorzitter van de El
Islammoskee in Maasmechelen), Fouad Gandoul (politicoloog), Robin Minten (bestuurlijke
directeur van de federale politie voor het gerechtelijk arrondissement Limburg)
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Het debat over radicalisering heeft als voordeel dat er weer deuren open
gaan om te spreken. Maar wordt er ook effectief iets gedaan?
Proximité, nabijheid, is heel belangrijk. Mensen die dicht bij ‘het probleem’
staan en die kunnen ‘verbinden’ moeten het aanpakken, zoals wijkwerkers
en schoolpersoneel.
“Onderwijzers moeten beter kunnen omgaan
met diversiteit. Leerkrachten benadelen
onbewust kinderen met een zwakkere
achtergrond omdat deze minder snel dingen
oppikken.”
“Het onderwijs moet beginnen met
jongvolwassenen naar de juiste baan te leiden.
Anders zullen jongeren elders een plaats zoeken
waar ze zich beter voelen. Onderwijzers moeten
de jongeren proberen te begrijpen en naar hun
verhalen luisteren.”
“Ten eerste moeten we investeren in burgerschap. Punt twee: sterk contact met ouders
en leerlingen. Alle ouders moeten worden bezocht door de leerkrachten, zodat de
betrokkenheid van de ouders gemaximaliseerd wordt in de school. Dan gaan de kinderen
zich belangrijker voelen en dus ook beter werken op school. Als de bezorgdheid en de
aandacht van de leerkrachten die richting uitgaat, kan er een oplossing bereikt worden.
Men kan de leerkrachten zo ver krijgen door hen mee te nemen op reis naar andere
landen om daar de situatie te tonen.”
“Jongeren die al een band hebben met de gemeenschap zullen niet zo snel radicaliseren.
Het is de groep die we niet kunnen bereiken, die het probleem vormt.”
“De wijkagent moet de verbinding zijn. Hij weet wat er gebeurt en kent de situatie van
de gezinnen.”

“Nabijheid is echt belangrijk. Dus moeten straathoekwerkers en andere leidersfiguren
versterkt worden in hun rol als tussenfiguur. Zij moeten de zorgvraag kunnen
detecteren.”

We moeten verbinden binnen en tussen gemeenschappen en werken met
rolmodellen. Het begint allemaal met het beter leren kennen van mekaar
en mekaars gemeenschappen. Die kennis zorgt voor meer nabijheid, wat
op haar beurt dan weer zorgt voor het openen van dialogen.
“We moeten vanuit de samenleving niet alleen meer respect moeten hebben voor de
moslim als persoon, maar ook voor de islam als godsdienst. Het geloof is immers officieel
erkend, maar in de praktijk is hiervan weinig te merken. Met het offerfeest mag er niet
meer onverdoofd geslacht worden, maar men
komt ook niet met een oplossing om het feest
alsnog te laten doorgaan. Dit is voor jongeren,
die op zoek zijn naar hun identiteit, het bewijs
dat ze er niet bij horen.”
“We hebben een megagrote beroependag nodig,
met een 100-tal mensen die zijn opgegroeid in
moeilijker wijken en een carrière uitgebouwd
hebben. Men moet zeker en vast inzetten op
rolmodellen, op interactie en op bindend en
overbruggend sociaal kapitaal. We moeten netwerken creëren in heel de maatschappij
om een nieuwe verzuiling te voorkomen.”
“Talen zijn heel belangrijk. Mensen met immigratiegeschiedenis moeten hun eigen taal
kunnen leren zodat ze er later iets mee kunnen doen. Op die manier wordt de
globaliserende samenleving zoveel sterker.”

Burgerschap, nauw verbonden met een sterke identiteit, is heel belangrijk.
Allochtonen én autochtonen moeten trouwens inburgeren.
“Veel jongeren voelen zich niet thuis in de samenleving. De samenleving is namelijk zo
veranderd, dat veel Belgen ook toe zijn aan een integratiecursus. Mensen leven langs
elkaar door.”
“Vele allochtonen voelen zich niet gerespecteerd.”
“In Heusden-Zolder is er een burgerplatform waar veel mensen bij betrokken zullen
worden om de vooroordelen aan beide kanten weg te werken.”

Een goed gestructureerd Vlaams islam-onderwijs is nodig.
“In de moskee van Düzgün doet men aan sensibilisering van jongeren. Ze kunnen er hun
verhaal doen. Zo merkt men of er problemen zijn. Daarnaast nodigen ze ook een
islamconsulente uit, die advies geeft over het radicalisme. Men wil een soort hulplijn
starten zodat jongeren hun problemen anoniem kunnen delen. Elke maand organiseren
ze een ontbijtbuffet waar telkens iemand anders uitgenodigd is, zodat men weet dat de
moskee een open plaats is. Er is huiswerkbegeleiding in de moskee waarbij leerkrachten
ingezet worden om de kloof in het onderwijs te verkleinen.“
“Scholen vragen vaak om de moskee te bezoeken. Nu heeft men voorgesteld aan de
gemeente om de scholen zelf te gaan bezoeken, omdat ze gezien hebben dat
radicalisering een probleem van verschillende partijen is.”

Beleidsmatig moet men een focus leggen op de middelen en de
financiering, maar dat werkt alleen als we goed weten wat we willen.
Helaas wordt er zwaar beknibbeld, met soms verregaande gevolgen.
“Ondanks de economische crisis zou men niet mogen besparen op cultuur en sport. Deze
zijn namelijk belangrijk voor de integratie.”
“Jongeren moeten hun talenten kunnen tonen, maar het budget hiervoor is altijd
beperkt.”

2.2. Jeugd-, welzijns- en veldwerkers
Moderator: Fatma Taspinar
Met: Dursun Kalman (mentor bij de Winning), Mustafa Harraq (bijblijfconsulent ACV),
Carlo Baeten (coördinator preventieteam CAD), Alexander De Smedt (straathoekwerker
Heusden-Zolder en medewerker CAD), Houssein Bouharras (sociale zaken Stad Genk),
Diana Zangari (stafmedewerker RIMO), Gert Bortels (coördinator Arktos), Liesbeth
Keunen (stafmedewerker CMGJ), Linda Langenaeken (stafmedewerker CAW Limburg),
Cetin Ikiz (coördinator GIGOS), Luc Osselaer (jongerenwerker GIGOS), Theo Christoffels
(coördinator Limburgs Steunpunt Straathoekwerk), Mehmet Ustun (lid van de executieve
en voorzitter commissie onderwijs), Mailoud Raïss (leraar), Haved Raïss (leraar en
vakbondsafgevaardigde ACV)
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Wat is dat eigenlijk, radicalisering? Het gebeurt zeker niet alleen bij
moslims. Het gaat over radicale ideeën die de vrijheid van anderen
beperken.
“Het is belangrijk dat iedereen dezelfde definitie van het begrip radicalisering hanteert.
Momenteel is het een omslachtig begrip dat door veel mensen anders geïnterpreteerd
wordt.”
“Het twaalfpuntenplan is niet de oplossing voor het helpen van de jongeren. Dit is een
extreme aanpak die het tegengestelde effect gaat hebben.”

We willen minder radicaliteit en dus meer verbondenheid. Connectie is de
sleutel tot succes. We mogen niet vervallen in wij-zij-denken. Een
angstcultuur is nefast voor de samenleving. We moeten jongeren van
achter hun computer trekken, mensen uit hun huizen halen.
“Er moet een verbondenheid gecreëerd worden tussen autochtonen en allochtonen.
Indien men de waarden en normen kent van de andere cultuur, kan er met meer respect
omgegaan worden.”
“Verbondenheid creëren moet klein beginnen, je eigen buren leren kennen i.p.v.
geïsoleerd leven.”
“De taalbarrière wordt niet goed aangepakt. Met een andere benadering van die
hindernis kan de communicatie tussen autochtonen en allochtonen makkelijker tot stand
komen.”

We moeten jeugdwerk, sport, cultuur terug vermengen. Soms is hier te
weinig diversiteit.
“De problemen liggen niet enkel binnen de geloofsovertuiging van de jongeren. Op
verschillende levensdomeinen zijn er problemen. Er wordt te weinig steun aangeboden
rond onderwijs, huisvesting, tewerkstelling.”
“Door ‘outreachend werken’ kan men meer jongeren bereiken.”
“Welzijnsorganisaties bestaan er om de vicieuze cirkel van mensen te doorbreken. Helaas
wijzen veel organisaties jongeren af omdat ze te zwaar afwijken van het profiel dat
binnen de organisatie behandeld wordt. Veel jongeren geven hierdoor de moed op en
blijven in hun vicieuze cirkel ronddraaien.”

Jongeren radicaliseren omdat ze zich achtergesteld voelen. Netwerken zijn
zeker bij hen heel belangrijk. We moeten alle netwerken rond de jongeren
meenemen. Jongerenwerkers zien zichzelf als een soort van
verbindingsfiguur. Onderwijs is heel
belangrijk.
“De voedingsbronnen van de radicalisering
moeten verdwijnen: de media, discriminatie,
continue tegenspraak van diverse bronnen.
Deze aspecten moeten hervormd worden zodat
de jongeren makkelijker hun eigen identiteit
kunnen vinden. Ze zitten vast in een web van
verschillende waarden, normen en ideologieën.
Indien de jongeren uit dit web verlost worden,
kan iedereen zich goed en aanvaard voelen.”
“Als welzijnswerkers, leerkrachten, begeleiders van vrijetijdsverenigingen, ouders, enz.
dezelfde boodschap brengen, is de kans op verwarring klein en de invloed van media
zeer laag.”
“We moeten meer werken met de talenten van de jongeren en deze bekrachtigen, i.p.v.
de nadruk te leggen op wat ze slecht doen.”
“Als jongeren voldoende steunfiguren hebben, worden ze minder snel of zelfs niet
beïnvloed door iemand met verkeerde ideeën.”
“ We moeten meer investeren in langdurend preventiebeleid waarmee we de veerkracht
van de jongeren vergroten. Dan is de kans dat jongeren vluchten in de radicalisering
kleiner. Ze kunnen meer aan, waardoor ze minder snel worden ‘verleid ’.”
“Indien je de gedachtegang van jongeren wil veranderen, moet er ook gewerkt worden
met de netwerken rond het individu (ouders, vrienden, school, buurtbewoners, etc.).”
“Als je potentiële vertrekkers wil bereiken, moet je de netwerken rondom hen
inschakelen.”
“Leerkrachten zijn sleutelfiguren in het leven van jongeren. Het is dan ook belangrijk dat
leerkrachten een goede relatie aangaan met hun studenten. Jongeren streven naar
verbondenheid en dit start bij de leerkracht.”
“Leerkrachten moeten proberen om de ouders van de jongeren te betrekken maar dan
moet de taalbarrière weggewerkt worden.”
“Ouders moeten zelf betrokken willen worden op het schoolleven van hun kinderen.”

Er is een ongelooflijk engagement bij de veldwerkers. Ze willen mensen
terug verbinden.
Quota op de arbeidsmarkt zijn nodig tegen discriminatie.
Media moeten een weerspiegeling van de samenleving zijn.
“Men zou beter zware uitspraken van politici niet meer publiceren, dit is aansporen tot
strijd.”

2.3. Jongeren
Moderator: Roger Huisman
Met: Samira Atillah, Jamal Assabane, Claudio Di Marco, Jawad El Gazi, Brahim Hassani,
Maryam Jamshid, Yucel Kahraman, Adelina Lucchesi, Hassan Shah, Abdel Tarbouch
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Radicalisering is een containerbegrip voor moslims. Een zuiverder
taalgebruik is nodig.
“De term radicalisme is een containerbegrip en wordt vaak ten onrechte gekoppeld aan
godsdienst. Allochtonen worden hierdoor te snel geviseerd.”

Men waarschuwt al 20 jaar voor radicalisering, maar er is nooit iets mee
gebeurd.
“Het Plan Radicalisme, gelanceerd in 2005, heeft gefaald in zijn missie. De maatregelen
om radicalisering tegen te gaan zijn namelijk overhaast opgesteld en niet concreet
uitgewerkt. Pas in 2015 is een herziening van het zogenaamde plan R aangekondigd in
het 12-puntenplan tegen radicalisme en terrorisme. Dat impliceert dat er tien jaar lang
niet actief aan gewerkt is, hoewel de sociale sector meermaals tevergeefs aan de
alarmbel heeft getrokken. Bijgevolg zijn de allochtone jongeren van nu het slachtoffer
van het gefaald integratiebeleid, ze hebben als het ware een stempel op hun hoofd.”

Het heeft te maken met het zoeken naar identiteit, en ieder geeft daaraan
een andere invulling.
Veel jongeren voelen zich uitgesloten. Ze voelen zich tweederangsburgers,
losers, buiten het systeem gedreven. Geradicaliseerde jongeren zien hier
vaak geen toekomst. Ze vertrekken soms uit humanitaire redenen, maar
merken snel dat dat verhaal niet klopt.
“Nog te vaak duikt discriminatie op bij een sollicitatie of bij het kopen van een huis. Deze
polarisatie moet verdwijnen om tot een actief pluralistische samenleving te komen, met
plaats voor interculturele en interreligieuze dialogen op alle niveaus.”
“Op macroniveau duiken de gruweldaden van IS en de aanslagen in Verviers op. Via de
media worden de jongeren hierdoor beïnvloed. Om de jongeren te laten kiezen voor
dialoog en niet voor extreem gedachtegoed moet er op politiek niveau ook voor dialoog
gekozen worden. Hoofddoeken verbieden en het leger inzetten op straat versterken het
wij-zij-gevoel alleen maar.”

“Opmerkelijk is dat diegenen die de strijd aangaan nagenoeg allemaal in België geboren
zijn en bovendien niet noodzakelijk kansarm, zoals vaak verondersteld wordt.
Voornaamste redenen tot vertrek zijn een fikse brainwash, de zoektocht naar een
identiteit en de drang naar avontuur.”

Sommige jongeren zijn tegen quota.
De jongeren voorspellen dat het wijzij-denken nog zal toenemen.
“Om de huidige context te doen keren moet er
allereerst wederzijds respect gecreëerd worden.
Omdat autochtonen en allochtonen nog te veel
langs en te weinig met elkaar leven, leren ze
elkaars wereld nauwelijks kennen. We moeten
af van het wij-zij-gevoel dat aan de basis ligt
van de identiteitscrisis. Daarna kunnen we op
drie niveaus bouwen aan een
gemeenschappelijk wij-gevoel en aan verdere
oplossingen voor de toenemende radicalisering.

Beleid versterkt soms radicalisering bijv. het hoofddoekenbeleid, waardoor
men zich nog meer op zijn eigen identiteit terugplooit.
We leven in een land waarin de Belgen het zelfs onder mekaar niet eens
raken, hoe denk je dan dat allochtonen daarin hun weg vinden?
“Om tot een wij-gevoel te komen, moeten de spanning tussen Vlamingen en Walen
verdwijnen. Hoe kunnen we immers respect verwachten van allochtonen als Belgen
onderling niet goed met elkaar opschieten?”

Al 20 jaar is er een integratiebeleid. Maar de integratie is mislukt. Gaan we
nog een rondje draaien, of gaat het nu echt gebeuren? Wederzijdse
inspanningen en uitwisseling zijn nodig, ook bij allochtone gemeenschap.
“De jongerentafel focust dus op solidariteit, die voornamelijk door het onderwijs moet
bijgebracht worden. Het oprichten van een comité dat vlakbij de jongeren actief is, lijkt
voor hen ook een constructieve oplossing. Het veranderen van de wereld begint immers
in je eigen straat.”

2.4. De ‘machtigste’ Limburgers
Moderator: Eric Donckier
Met: Wouter Beke (federaal parlementslid, voorzitter CD&V, burgemeester
Leopoldsburg), Herman Reynders (gouverneur Limburg), Ingrid Lieten (Vlaams
parlementslid), Johann Leten (gedelegeerd bestuurder Voka Limburg), Wim Dries
(burgemeester Genk), Hugo Leroi (voorzitter LRM), Luc De Schepper (rector UHasselt),
Willy Claes (oud-politicus, voorzitter van nv Scheepvaart en VLUHRS), Ignace Schops
(directeur van Regionaal Landschap Kempen en Maasland), Jos Stalmans (gedelegeerd
bestuurd VKW Limburg), Marc Vandeput (gedeputeerde)
Verontschuldigd: Jo Vandeurzen (minister van Welzijn), Steven Vandeput (minister van
Defensie)
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Er is zeker sprake van radicalisering. Dat gaat soms zeer snel, o.m. via
sociale media.
“Radicalisering neemt an sich nauwelijks toe, maar het thema is wel meer aanwezig. Het
was een jaar geleden nog geen gespreksthema, in geen van zijn betekenissen. Men
benoemt het in de gemeenschap meer als een probleem, culpabiliserend ook.”
“Radicaliserende ideeën nemen toe met een
verrassende snelheid. De laatste maanden
krijgen we plots een aantal signalen van
radicaliserend gedachtengoed bij enkele
jongeren, die we dan proberen te begeleiden.”
“Ik heb het gevoel dat we in een samenleving
komen die meer gepolariseerd is in vele
bevolkingsgroepen, dan een aantal jaren
geleden. Radicalisering, dat is bij een aantal
individuen.”
“Bij het minste wat er gebeurt, zien we dat gemeenschappen polariseren en zich
terugtrekken op hun eigen gemeenschap.”
“Er is een kloof tussen katholicisme en islam. Veel van de onderliggende vormen van
discussies kan je terugbrengen tot die spanning.”
“Als die beslissing i.v.m. religieus slachten door gaat, dan gaan we 15 jaar achteruit in
het samenleven.”
“We moeten de technieken die gebruikt worden naar onze jongeren niet onderschatten.
Indoctrinatie en ideologisering maken slachtoffers.”
“Radicalisering in de gevangenissen is een nog veel groter probleem.”

Radicalisering speelt zich niet enkel in Limburg of België af. We moeten
het breder verband bekijken: radicalisering en polarisering zijn
wereldwijde fenomenen, hebben te maken met globalisering,
casinokapitalisme, grote migratiestromen.
“Radicalisering en polarisering zijn een structureel wereldprobleem dat verband houdt
met de globalisering en met overdreven casinokapitalisme, met als gevolg dat onze
samenleving overdreven gematerialiseerd is en dat mensen meer als egoïst optreden.
Daaraan gekoppeld zijn de toenemende kloof tussen rijk en arm, geïndustrialiseerde en
niet-geïndustrialiseerde landen, maar ook een groeiende welvaartskloof binnen de
geïndustrialiseerde samenleving.”

Salafisme is wat opgevolgd moeten worden. We moeten toekijken op de
financiering.
“De salafistische ideologie speelt wel een rol door het verwerpen van het westerse model,
politiek, economisch en cultureel.”
“De jongeren komen via sociale media met het radicale salafisme in contact. Op een
gegeven moment nodigen die mensen zich dan zelf uit, tot in de living, en dan worden

jongeren op korte tijd gebrainwasht. Er is werk in de moskeeën, maar dat is niet de bron
van alle kwaad.”
“De salafistische ideologie wordt niet door hele moslimgemeenschap onderschreven. De
achterliggende financiering van heel wat imams, ook via de islambanken, komt uit
Saoedi-Arabië. Islambanking laat toe om salafistische operaties te financieren. De zakat
valt voor een deel van de tafel en komt terecht bij de verkeerde personen of ideologie.
De staatsveiligheid zou hier wat aan kunnen doen, maar daarvoor beschikt men niet over
voldoende middelen.”

We moeten respect hebben voor de identiteit van iedereen. De
Nederlandse taal is daarbij heel belangrijk om te verbinden.
“De eerste levensjaren zijn heel belangrijk. We moeten blijven inzetten op preventieve
gezinsondersteuning.”
“Respect voor mekaars identiteit is ook zeer belangrijk, we mogen niet viseren.
Meertaligheid is een enorme rijkdom. Nederlands moet verbinden.”

We moeten meer durven vragen van allochtonen, strenger zijn. We
moeten vragen om sneller Nederlands te leren zodat de communicatie
vlotter loopt. Maar als we iets eisen, dan moeten we ook meer geven.
“We mogen gerust streng zijn over welke
bijdrage we verwachten, over taal, over school.
Maar we moeten bekijken wat we in ruil geven:
geven we voldoende respect, voldoende gelijke
kansen? Er is enorme discriminatie op de
arbeidsmarkt. Op den duur geven mensen het
op. We moeten ook respect hebben voor
religie.”
“Eén van de problemen is dat we heel veel
praten over, en weinig praten met mensen van
andere origine. In deze selecte groep van 12 mensen zit niemand van vreemde origine.”
“Er is een probleem i.v.m. de tewerkstellingsgraad, maar dat heeft veel te maken met de
kansen die mensen krijgen.”

Het maatschappelijk middenveld moet zijn rol opnemen. Organisaties
moeten meer naar de allochtone gemeenschap stappen, bijv.
jeugdbewegingen.
“Er is een enorme kloof doordat men elkaar niet kent. Bijvoorbeeld vele autochtone
Limburgers zijn nooit in een moskee geweest, en dan verzinnen ze daarover iets. Vaak
komt deze beïnvloeding via sociale media.
Meer en meer zijn moskeeën bewust bezig met de thematiek. Ik denk dat de reeks in
HBVL heel belangrijk geweest is. We zullen de verbondenheid en bondgenoten in de
gemeenten moeten ondersteunen.”
“Het brede middenveld in Vlaanderen moet veel sterker werken aan integratie. Ze zien
dat niet als een apart aandachtspunt.”
“Sportintegratie is wel geslaagd. Ik zie zeer gemengde, zeer multiculturele
sportgroepen.”

“We zijn in Genk afgestapt van een aparte koepel voor allochtone verenigingen. We
hebben nu in de cultuurkoepel ook Turkse theatergroepen en gemixte groepen, vaak
rond aparte thema’s.
Bij de jeugdverenigingen slagen we niet om het traditionele veld te kleuren. In de
jeugdraad is wel een goede mix, bijv. vanuit speelpleinen.”
“Als er ‘andere’ kinderen komen moet men ook aandacht hebben voor de verschillen,
bijv. op kamp gaan, eten. Men moet daarvoor open staan.”
“Het werkt soms beter als de overheid dergelijke activiteiten organiseert, bijv.
speelpleinen i.p.v. jeugdbeweging.”
“Ik verschiet toch van de kracht van het allochtone middenveld. Ze zijn bijv. bezig met
huiswerkbegeleiding, ook vanuit verenigingen. Iedereen is welkom, maar het blijft toch
vooral binnen de eigen gemeenschap. Sommige groepen hebben het middenveld heel
goed begrepen en zijn ook internationaal georganiseerd.

Tewerkstelling: werkgevers waren zeer defensief terwijl anderen vonden
dat er quota moeten komen.
“Ik ben ervan overtuigd dat twee op de drie bedrijfsleiders, privé of overheid, op
zekerheid spelen, en kiezen voor een Vlaams meisje of jongen, ook als die wat minder is.
Als je daar niks aan doet door quota of dwingende maatregelen, dan blijft dat. Hetzelfde
in de woonmarkt. Dat zijn niet allemaal racisten, maar men speelt op zekerheid. Als we
het niet dwingender aanpakken, dan gaan we het nooit halen.”
“Ik ben geen voorstander van quota. Wel dat iedereen gelijke startkansen krijgt bij het
solliciteren.”
“Een bedrijfsleider wil een goed bedrijf, en hij werft de mensen aan die daaraan
meehelpen. Als het iemand is met de juiste attitudes en bekwaamheden, dan wordt hij
aangeworven.”
“We moeten zoeken naar de kiem van transitie, en we hebben in Limburg toch goede
voorbeelden, bijv. Genk. We moeten durven internationaal te kijken. We moeten daar
vooral jongeren bij betrekken.”
“In familiale ondernemingen is het veel moeilijker om als allochtoon aan de bak te
komen. Dat is een probleem: grote bedrijven die daar vlot mee omgingen, die sluiten.”
“We moeten ook kijken waar de potentiële klanten, de consumenten, zijn. Daar liggen
ook opportuniteiten en kansen.”

Er zijn problemen i.v.m. scholingsgraad, dus we moeten van jongs af aan
beginnen.
“Taal is cruciaal. Kleuters schakelen tijdens de pauze naar hun thuistaal, en dan heb je
dadelijk groepen.”
“Onderwijs is enorm belangrijk. Schoolachterstand: daar ligt een enorme uitdaging. Ze
hebben natuurlijk allemaal talenten. Dat begint vanaf 0 jaar.”

3. OPGEMERKT IN HET DEBAT
3.1. Radicalisering
Radicalisering vertrekt niet bij het islamonderwijs. Dit heeft niets te maken met islam, er
spelen andere factoren. Er zijn verkeerde religieuze opvattingen, maar niet enkel dat.
Het probleem hoort niet bij de gemeenschap. We moeten een ander debat voeren. Het
internet speelt een rol.
Mensen radicaliseren omwille van onrecht, discriminatie, polarisering en
onrechtvaardigheid. Mensen voelen zich vernederd omdat ze geen werk of huis krijgen
omwille van hun afkomst. Jongeren hebben geen diploma, geen werk. Ook publieke
instellingen als p.w.a.’s en ocmw-dienstenchequebedrijven discrimineren. Kinderen
komen huilend thuis van school wegens beschuldigingen omwille van hun moslim-zijn.
Dit tast de menselijke waardigheid aan.

3.2. Islam & identiteit
Er moet binnen de moslimgemeenschap
een denken komen langs het traditionele
salafisme. De islam heeft in zijn
geschiedenis bewezen dat het kan, een
verruimde, zelfkritische gemeenschap
vormen. Die missen we nu binnen de
autochtone en allochtone gemeenschap.
De identiteitsbeleving heeft een allergisch
effect. Dat kan je alleen veranderen als er
een robuuste middenklasse komt, met
sterke werkgevers en werknemers.

3.3. Islamonderwijs
We hebben geen Vlaamse islam nodig, wel een versterking van de instituten die ons
vertegenwoordigen.
Islamonderwijs is nu veel belangrijker dan vroeger. Het is geen probleem, maar een
oplossing. Islamonderwijs heeft daarbij helaas een infrastructuurprobleem. Er zijn te
weinig inspecteurs. Alle gerekruteerde leerkrachten passeren weliswaar een selectie
maar dan is er weinig opvolging. Er is nood aan degelijke islamleerkrachten met een
degelijke opleiding. De wijze waarop islamleerkrachten opgeleid en begeleid worden,
staat nog heel ver van die van de leerkrachten katholieke godsdienst.
De leerboeken zijn weliswaar volledig aangepast aan de Europese context waarin vrijheid
van meningsuiting centraal staat.

3.4. Onderwijs & opvoeding
Naast de school hebben ook de ouders hun verantwoordelijkheid.
De thuissituatie van de kinderen kan heel veel betekenen. Sommigen hebben bij het
begin van de kleuterklas een voorsprong, sommigen een achterstand, los van hun
talenten. Zoveel mogelijk woordjes leren in de moedertaal is heel belangrijk.
Taalstimulering en vervolgens naar de kleuterklas gaan zijn dus heel belangrijk. Hier ligt
een heel belangrijke rol voor socioculturele verenigingen, uit de eigen en uit de Vlaamse
gemeenschap. Het begint niet in de school, het begint thuis.
Maar ook kansen krijgen in het onderwijs is cruciaal. Beginnen bij onderwijs en daarna
pas de quota voor tewerkstelling. Anders heb je alleen de uitzonderingen. Als er geen
generatie van allochtonen volgt, dan sta je nergens.
Taalstimulering in eigen taal wordt spijtig genoeg uit het onderwijs verbannen. Er is tijd
nodig voor eigen taal en voor eigen religie.
De instroom in het hoger onderwijs blijft zeer laag, met dus een veel lagere
diplomeringsgraad. Maar het probleem begint heel vroeg, met een heel complex
sorteringsmechanisme in de kleuterklas, waardoor allochtone leerlingen in het
middelbaar niet meer zitten in richtingen die toeleiden naar het hoger onderwijs.
Kinderen hebben rolmodellen nodig, leerkrachten kunnen en moeten rolmodellen zijn.
Men moet in het onderwijs waarden, normen en burgerschap bijbrengen. Maar het vak
burgerschap wordt niet gesubsidieerd.
Leerlingen actief betrekken op de actualiteit kan veel oplossen en leiden tot een diploma
dat een sleutel is tot integratie.
In het onderwijs is meer interculturele dialoog nodig, vakoverschrijdend, religieoverschrijdend. Door dialoog kan het wij-zij gevoel verminderen. Er bestaan veel
methodieken, bijv. bij de Vlaamse Scholieren Koepel.

3.5. Wij & Zij
Veel organisaties zijn bezig met verbinding
maken. Ze worden daarvoor betaald. Het
is een proces dat gefinancierd moet
worden. Maar er wordt voortdurend
geknipt, alhoewel het een preventieve
werking is. Werkers worden heel hard
tegengewerkt, soms ook door
burgemeesters. Bruggen bouwen is heel
belangrijk, maar net heel moeilijk bij
kwetsbare mensen. Iedereen moet zijn
verantwoordelijkheid nemen.
Mensen die persoonlijk geen moslims kennen, die horen alleen negatieve verhalen. Bij
mensen met een diverse vriendenkring is het gemakkelijker. Helaas is onze samenleving
erg individualistisch. Diversiteit moet een evidentie worden, i.p.v. geproblematiseerd
omwille van sociale klasse.

Want wat bindt? Hoe komt het dat men uit mekaar groeit? De burgemeester, de
gouverneur, … moet ongeacht zijn herkomst MIJN burgemeester, MIJN gouverneur zijn.
Aanwezig zijn. Waar dat gebeurt, daar zijn succesverhalen. Waar directeurs,
beleidsmakers, etc. aanwezig zijn, daar werkt het. Elkaar kennen is een must voor
samenleven.
Vlamingen komen op bezoek in moskeeën. Maar het is nodig dat men ziet hoe de ander
leeft. Men moet de deuren openen, allochtonen ook bij Vlamingen thuis uitnodigen.
Autochtonen moeten het geloof leren kennen. Als men weet dat hetgeen er gebeurt geen
islam is, dan zijn we al heel ver.

3.6. Rolmodellen
In Antwerpen en Brussel is een inhaalbeweging bezig. Daar zijn veel meer hoogopgeleide
allochtonen, allochtonen in vrije beroepen, allochtone ondernemers, met sterke
ondernemersorganisaties. Zij zijn rolmodellen. Er zijn veel meer allochtone ondernemers
nodig, veel meer hoogopgeleiden.
Er zijn heel veel jongeren met capaciteiten en kennis. Sommigen verhuizen naar het
buitenland omdat wij hier een wij-zij-cultuur in stand houden en zij weinig kansen
krijgen.

3.7. Werk & diversiteit
De werkloosheidsgraad bij hooggeschoolde
allochtonen is zeer hoog. Wie wel werk
heeft, werkt vaak onder zijn niveau. Het is
dus niet alleen een probleem van
onderwijs. Quota zijn een noodzakelijk
kwaad. Inzetten op detectie van
discriminatie bij werkgevers is veel
belangrijker.
D.m.v. quota krijgen jongeren een
rolmodel. Een allochtoon op een hoge
positie kan thema’s als multiculturaliteit
bespreekbaar maken.
Natuurlijke evolutie gaat te traag. Als aan de top van de organisatie gezegd wordt: “Wij
willen bepaalde doelstellingen halen”, dan wordt iedereen daarin geresponsabiliseerd en
moet men zoeken naar oplossingen, bijv. andere rekruteringsmethoden. Als er enkele
‘anderen’ in een bedrijf komen, dan verdwijnen de vooroordelen.
Er zijn veel instellingen die de opgelegde quota niet halen. Daarom is een
mentaliteitswisseling nodig. Het invoeren van quota is maar één van de oplossingen.
Quota kunnen helpen, bijv. voor vrouwen. Maar bij allochtonen kan dat het wij-zij-gevoel
nog gaan benadrukken. Sommigen gaan zeggen: die persoon is er niet ingekomen
omwille van zijn kennis en vaardigheden, wel omwille van de quota.

Het is belangrijk om gelijke startkansen te geven, bijv. via mystery calls bij een
sollicitatie.
Het bewustzijn bij veel werkgevers, publiek en privaat, kan nog groeien. Men heeft ook
economisch een rechtstreeks belang om andere groepen te incorporeren, zij zijn
potentiële klanten. Er komt binnen enkele jaren een gigantische uitstroom op de
arbeidsmarkt. Bedrijven hebben er dus alle belang bij om daarop te anticiperen.

4. ENKELE VRAGEN, SUGGESTIES & OPDRACHTEN
4.1. Wat is radicalisering?



Er is nood aan een duidelijke, gedeelde definitie.
Definitie van de ‘veldwerkers’: radicalen zijn mensen/jongeren die extreme ideeën
hebben, er op een niet-aanvaardbare manier mee naar buiten komen en anderen
hun vrijheid daarmee beroven.

4.2. Hoe radicalisering preventief aanpakken?






Als belangrijke preventieve maatregel wordt in alle werkgroepen voorgesteld dat
er moet gewerkt worden aan het wij-gevoel tussen allochtonen en autochtonen.
Werken aan een grotere betrokkenheid en aan het wij-gevoel, kan ervoor zorgen
dat jongeren zich niet zo snel afzonderen en niet gaan radicaliseren.
Het wij-zij-gevoel ligt aan de basis van de identiteitscrisis. Autochtonen en
allochtonen leven langs elkaar, ze kennen elkaars werelden niet goed, ze hebben
te weinig respect voor elkaar. Dit moeten we aanpakken.
Geen werk vinden, gediscrimineerd worden, geen huis krijgen omwille van
afkomst, dat tast je waardigheid aan. En dit is een goede voedingsbodem voor
radicalisering.

4.3. Opdrachten voor het onderwijs











Werken aan het wij-gevoel op microniveau (persoonlijk niveau) is een opdracht
voor ouders en leerkrachten.
Werken aan een groter solidariteitsgevoel.
Leerkrachten leren beter omgaan met diversiteit, zodat alle jongeren zich thuis
kunnen voelen.
Leerkrachten luisteren naar verhalen van jongeren, tonen begrip en gaan
respectvol met hen om.
Aandacht voor talenten van jongeren (niet alleen focussen op wat slecht gaat)
Meer betrokkenheid van ouders.
Ervoor zorgen dat allochtonen sneller en beter Nederlands leren; de taalbarrière
zorgt ervoor dat allochtonen en autochtonen niet vlot met elkaar communiceren.
Via huisbezoeken leren leerkrachten de leerlingen en hun ouders beter kennen.
Er is nood aan een Vlaams islamonderwijs in de scholen.
Extra aandacht voor taalontwikkeling bij jonge kinderen: een goed voorbeeld is
het Instapjeproject voor kinderen vanaf 0 jaar in Genk

4.4. Opdrachten voor politiek en beleidsmakers






Werken aan een wij-gevoel op mesoniveau, nl. de samenleving. Dit is vooral
merkbaar op de arbeidsmarkt.
Werken aan een wij-gevoel op macroniveau: de media informeren de jongeren
over de gruweldaden van de IS.
Expliciet en bewust kiezen voor dialoog (hoofddoekenverbod en leger op straat
passen hier NIET bij).
Ervoor zorgen dat jongeren zich thuis voelen in de samenleving.
Respectvol omgaan met allochtonen. Dit begint met het kennen van elkaars
waarden en normen.


















Organiseren van lokale overlegplatforms om
vooroordelen weg te werken, zoals in HeusdenZolder.
Duidelijke focus richten op middelen en investeren
in cultuur, sport, welzijn. Veldwerkers inzetten die
effectief op het terrein bezig mogen zijn en niet te
veel administratief werk moeten doen.
Preventieprojecten uitwerken: langdurig, om de
veerkracht van jongeren te vergroten.
Vermengen van jeugdwerk, sport en cultuur. In
sportverenigingen lukt integratie vrij goed,
jeugdbewegingen ‘mengen’ gaat veel moeilijker.
Aandacht besteden aan de kwaliteit van het
islamonderwijs.
Werken aan een dialoog tussen katholicisme en
islam.
Discriminatie op het vlak van tewerkstelling,
huisvesting, cultuur, enz. aanpakken.
Uitwisseling stimuleren tussen allochtonen en autochtonen, via wederzijdse
contacten.
We moeten meer durven vragen van allochtonen, maar dan moeten we ook meer
geven.
Inzake tewerkstelling is er discussie over quota. Sommigen willen quota opleggen,
anderen zijn tegen of pleiten om discriminatie tegen te gaan door mystery calls.
In ieder geval moeten we meer investeren in het tewerkstellen van allochtonen.
Er zijn goede voorbeelden: het gemeentebestuur van Genk, De Lijn, de VRT.
De kracht van het allochtone middenveld erkennen, bijv. verenigingen die bezig
zijn met huiswerkbegeleiding.
Radicalisering en polarisering zijn wereldwijde fenomenen, we moeten ze in breed
verband bekijken.

4.5. Opdrachten voor media





Aandacht hebben voor rolmodellen.
Zorgen voor een grotere verbondenheid tussen allochtonen en autochtonen, cf. de
reeks in Het Belang van Limburg over de islam.
Media moeten de samenleving weerspiegelen.
Sommige boodschappers op sociale media zijn bezig met ideologisering,
brainwashing en indoctrinatie. Jongeren komen in contact met radicaal salafisme.
Via sociale media kan de polarisering tussen allochtonen en autochtonen versterkt
worden.

4.6. Opdrachten voor moskeeverantwoordelijken
Moskeeverantwoordelijken delen de bezorgdheid: hoe kunnen we voorkomen
dat jongeren gaan radicaliseren. De oproep tot radicalisering klinkt niet in de
publieke moskeeën of in het islamonderwijs, integendeel.



Sensibilisering van jongeren: jongeren kunnen hun verhaal doen, moskeeën
kunnen een hulplijn voor jongeren aanbieden.
De moskee probeert contacten te leggen met jongeren die geen sterke band
hebben met de gemeenschap, want het is net die groep die gemakkelijker zal
radicaliseren.



Uitnodigen tot dialoog: ontbijtbuffet, huiswerkbegeleiding, scholen ontvangen,
enz. Op die manier blijkt dat een moskee een open plaats is. Sommige moskeeën
beslissen, omwille van de grote vraag, om scholen zelf te bezoeken (bijv. de
moskee van Düzgün).

4.7. Opdrachten voor wijkwerkers
= Alle sleutelfiguren die dicht bij de jongeren staan zoals wijkagenten die de
situatie van de gezinnen kennen, straathoekwerkers, leidersfiguren uit de
buurt, begeleiders van vrijetijdsverenigingen, enz.



Zeer dicht bij de jongeren staan, hen vertrouwen en hun vertrouwen winnen,
jongeren met radicale ideeën proberen te overtuigen om anders te denken.
Wijkagenten moeten ook meer aanwezig zijn in de wijken om vertrouwen te
krijgen

4.8. Opdrachten voor welzijnswerkers









De veerkracht van jongeren verhogen waardoor de kans op radicalisering daalt.
Aandacht hebben voor alle jongeren, ook jongeren die niet in het gewone profiel
passen (outreachend werken). Dan kunnen welzijnswerkers de vicieuze cirkel
waarin jongeren bewegen doorbreken.
Jongeren ondersteunen bij hun zoektocht naar identiteit. Sommigen zitten vast in
een web van verschillende waarden, normen en ideologieën.
Aandacht hebben voor een beter ‘welzijn’, nl. zich goed voelen, zich thuis en
verbonden voelen.
Een positief netwerk creëren rond jongeren die radicaliseren: ouders, vrienden,
school, buurtbewoners, etc. Wanneer iedereen dezelfde boodschap brengt, is die
krachtiger voor de jongere.
Zorgen voor een grotere verbondenheid in buurten. ‘Kleine’ contacten tussen
buurtbewoners stimuleren.

4.9. Opdrachten inzake tewerkstelling







Aandacht hebben voor allochtone rolmodellen in alle sectoren, bijv. door het
organiseren van een beroependag. Tijdens deze dag vertellen mensen die ’er
geraakt zijn’, ook al zijn ze opgegroeid in moeilijke wijken, hun verhaal. Hierdoor
creëer je netwerken en een grotere verbondenheid.
Quota: cfr. supra.
Mensen kansen geven.
Bedrijfsleiders en recruteerders overtuigen om in de eerste plaats te kijken naar
de kwaliteit van de sollicitant, niet naar zijn herkomst.
Oog hebben voor de commerciële meerwaarde van diversiteit in de onderneming.

Bedankt aan de PXL-studenten Lieselotte Verspreet, Carolien De Meijer, Lotte Verheyen,
Fien Vanhoenshoven, Lotte Verheyen, Fien Vanhoenshoven en Karel Vanhemelryck om
verslag te nemen van de tafelgesprekken en het debat!
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