
Voluntary National Review 2023 | Bijdrage maatschappelijke groepen 

Gelieve op basis van deze 8 vragen een bijdrage te maken van één pagina. 

 

1. Naam van uw organisatie  

Vlaamse Jeugdraad 

2. Maatschappelijke groep (bedrijfsleven, vakbonden, NGO's, wetenschap en onderzoek, de inclusieve 
samenleving, overige) 

NGO  

3. Aan welke Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) werkt u, voor welke bent u al verplichtingen 
aangegaan? |  Geef de voorkeur aan acties met betrekking tot verschillende P's van de 2030 Agenda, die 

transformerend zijn en inspirerend voor andere organisaties op internationaal niveau. |  Geef de voorkeur aan 
een synthetische presentatie en verwijzingen naar webpagina's of onlinedocumenten voor nadere informatie.  
Gezien de Vlaamse Jeugdraad advies uitbrengt over alle onderwerpen die kinderen, jongeren en 
jeugdorganisaties aanbelangt, zijn er heel wat aanbevelingen die overeenstemmen met de SDG-
doelstellingen. Zo hebben we o.a. in het kader van SDG 1, een advies over wonen in armoede (1.4); 
SDG 3 over psychisch welzijn (3.4), welzijn in tijden van corona (3.4) en een oproep naar 
beleidsmakers i.v.m. drugsgebruik (3.5); SDG 4 over kansen op school (4.3); SDG 8 over toegang tot 
werk; SDG 10 over politieke inclusie (10.2), representatie in de media en jongeren en politie; SDG 11 
over duurzame mobiliteit (11.2); SDG 12 over drinkwater; SDG 13 over klimaatcommunicatie en -
educatie en EU-klimaatmaatregelen; SDG 16 over het Vlaams mensenrechteninstituut (16.10). 
 
Daarnaast hebben we in 2020 ook een bijdrage mogen geven op de Belgische UPR waarin we 
aanbevelingen geven over onderwijs (SDG4) en gendergelijkheid (SDG5). 
 

4. Wat zijn de thema's/SDGs waarop België zijn inspanningen moet toespitsen om de 2030 Agenda uit 
te voeren? |  Wat zijn, gezien uw beoordeling van de situatie, studies, indicatoren, enz., de belangrijkste 

punten voor België?  
België moet zich vooral toespitsen op het verminderen van ongelijkheden (SDG10), die kwamen zeer 
duidelijk bloot te liggen tijdens de coronacrisis en ook nu al, met de stijgende energieprijzen, merken 
we de kloof tussen arm en rijk des te harder op. Kinderen en jongeren lijden hier enorm onder. Om 
SDG10-doelstellingen te behalen, is het essentieel in te zetten op het wegwerken van armoede (SDG1) 
en gendergelijkheid na te streven (SDG5). Volgens de cijfers maakt België een goede vooruitgang rond 
SDG1. In de praktijk blijft er echter nog steeds een arme groep, waar ook jongeren de prooi van zijn, 
dit valt bijvoorbeeld op aan het aantal lege brooddozen op school. In België is ook racisme nog geen 
opgeloste zaak, zo is er nog veel discriminatie op de huurmarkt en op de arbeidsmarkt.  
 
Specifiek vermelden we hier graag de inspanningen die België moet doen om 10.7 te behalen. Ons 
migratiebeleid treft heel veel jongeren. België is al meermaals veroordeeld geweest doordat ze geen 
opvang voorzien voor migranten. Het wordt tijd dat België intens inzet op de 10.7 doelstellingen. 
 
Rond SDG 13 is er ook nog steeds onvoldoende pertinente actie. Volgens onderzoek van FIDO moet 
België voornamelijk rond subdoelstellingen 13.1 en 13.2 nog extra inzet leveren. Wij pleiten dat België 
de veerkracht en het aanpassingsvermogen van ons landschap versterkt door extra onderzoek te doen 
naar de gevolgen van natuurrampen. Alsook de maatregelen inzake klimaatverandering integreert in 
nationale en regionale beleidslijnen, strategieën en planning. We merken op dat deze maatregelen 

https://vlaamsejeugdraad.be/nl/adviezen/wonen-in-armoede
https://vlaamsejeugdraad.be/nl/adviezen/psychisch-welzijn
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https://vlaamsejeugdraad.be/nl/adviezen/kansen-op-school
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https://vlaamsejeugdraad.be/nl/adviezen/jeugdparticipatie-en-democratie
https://vlaamsejeugdraad.be/nl/adviezen/representatie-in-de-media
https://vlaamsejeugdraad.be/nl/adviezen/duurzame-mobiliteit
https://vlaamsejeugdraad.be/nl/adviezen/drinkwater-een-basisrecht
https://vlaamsejeugdraad.be/nl/adviezen/klimaatcommunicatie-en-educatie
https://vlaamsejeugdraad.be/nl/adviezen/klimaatcommunicatie-en-educatie
https://vlaamsejeugdraad.be/nl/adviezen/advies-bijkomende-klimaatmaatregelen-in-het-licht-van-het-fit-for-55-pakket
https://vlaamsejeugdraad.be/nl/adviezen/advies-vlaams-mensenrechteninstituut
https://vlaamsejeugdraad.be/nl/blog/upr-hoe-staat-het-met-kinderen-en-jongerenrechten-in-belgie
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/vlaamsejeugdraad.be/storage/files/288ea2aa-cb82-43e6-9e15-f959e164bee9/upr-bel-contribution-fj-vjr-yfj.pdf
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/kijk/2022/09/16/j23-lege-brooddozen-arvato_51668097/
https://sociaal.net/opinie/discriminatie-op-huurmarkt-welzijnszorg/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/05/25/discriminatie-op-antwerpse-arbeidsmarkt-rond-leeftijd-en-afkomst/
https://www.duurzameontwikkeling.be/nl/news/waar-staat-belgie-met-het-behalen-van-de-sdgs


niet enkel bijdragen tot het behalen van de SDG’s, maar alsook tot het behalen van internationale 
klimaatakkoorden en Europese klimaatwetgeving.  
 

5. Welke kwesties vereisen veranderingen op Europees/internationaal niveau om de 2030 Agenda uit 
te voeren? |  In het licht van uw beoordeling van de situatie, studies, indicatoren enz.  

Om SDG 13 te behalen zijn er meer Europese en internationale ambitieus bindende akkoorden nodig. 
Opdat de economie wereldwijd niet verstoord wordt, kan pertinent beleid niet stoppen aan een 
landsgrens. Daarom verwachten we dat België een verbindende voortrekkersrol opneemt om samen 
met andere landen deze doelstelling onder handen te nemen. Een sterk, gemeenschappelijk Belgisch 
beleid wijst op engagement en goodwill vanuit de verschillende regeringen. De Belgische regeringen 
mogen zich niet laten tegenhouden door de huidige staatsstructuur. Het is cruciaal dat in deze aanpak 
ook de stem van jongeren actief wordt gehoord en dat er aan echte jongerenparticipatie wordt 
gedaan.  

6. Wat zijn de belangrijkste boodschappen die u in de Voluntary National Review zou willen zien?  

Verschillende strijden en uitdagingen zijn verbonden. De klimaatstrijd moet een sociaalrechtvaardige 
strijd zijn, al is deze ook een informatiestrijd. Om een klimaatrechtvaardige samenleving op te 
bouwen, mag de kracht en het belang van educatie (SDG4)1 niet vergeten worden. Door de urgentie 
en de naderende deadlines van de CO2-reductietermijnen moet België de klimaatcrisis als een echte 
crisis behandelen en hier sterk leiderschap in tonen.  
 
Wat mentaal welzijn betreft (3.4), zijn er massale investeringen nodig. Er is meer dan ooit nood aan 
sterke spelers die onze kinderen en jongeren kwaliteitsvolle informatie en hulp bieden. Er zijn voorbije 
jaren eerder besparingen dan investeringen geweest in de geestelijke gezondheidszorg. Wanneer we 
gidsen middelen ontnemen, dreigen sommige jongeren hun weg genadeloos te verliezen. België mag 
niet aan de kant blijven staan en inzetten op de mentale veerkracht van de jonge generatie. 

7. Andere opmerking(en)/aanvulling(en)/suggestie(s):  

/ 

8. Documenten, bronnen, websites ter referentie voor verdere uitleg ivm de uitvoering van de 2030 
Agenda  

(zie links in de tekst) 

 

 

                                                           
1 UGent deed onderzoek naar de klimaatkennis bij leerlingen uit het secundaire onderwijs. Meerdere onderwijsstrategieën blijken effectief om 

het klimaatthema tot bij jongeren te brengen: https://lib.ugent.be/nl/catalog/rug01:002863927   

https://www.duurzameontwikkeling.be/nl/internationaal-beleid/verenigde-naties
https://www.duurzameontwikkeling.be/nl/internationaal-beleid/verenigde-naties
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/european-green-deal/european-climate-law_nl
https://lib.ugent.be/nl/catalog/rug01:002863927

