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Interpellatie van de h. Vanraes: Maatregelen ter bevordering van goed burgerschap in onze gemeente. 

 
De h. Vanraes is van mening dat de democratie momenteel in gevaar is, met name door de ongestrafte 

verspreiding van "fake news" op internet, aangezien er geen echte legale middelen zijn om dit te bestrijden. Er 
wordt echter belangrijk werk verricht door de Europese Commissie via het Handvest van de grondrechten. Hij 
juicht het initiatief van schepen Ledan toe om een burgerprijs in het leven te roepen maar vindt dat men verder 
moet gaan. 

 
Volgens hem gaat democratie in de eerste plaats over onderwijs. Zo'n vijftien jaar geleden hielp hij mee 

met het organiseren van debatten over maatschappelijke thema's in Vlaamse scholen in het gewest, met de steun 
van de voorzitter van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Deze debatten, waaraan leerlingen van alle 
leeftijdsgroepen in het lager en secundair onderwijs deelnamen, werden vervolgens binnen het Brusselse 
parlement doorgegeven en gaven aanleiding tot stemmingen. Hij is voorstander van een gelijkaardige actie op 
lokaal niveau in Ukkel. 

 
De gemeentelijke jeugdraad (dit jaar geen vergaderingen vanwege de gezondheidscrisis) is al een 

lovenswaardig initiatief maar het zou aangevuld kunnen worden met democratische debatten in scholen, die 
vervolgens zouden worden doorgegeven in de gemeenteraad. 

 
Hij merkt ook op dat initiatieven met een herdenkingskarakter - zoals over de genocide van de Tweede 

Wereldoorlog - nauwelijks belangstelling wekken bij jongeren, totdat een van hun eigen vrienden, van 
Joegoslavische of Rwandese afkomst, hen vertelt dat zijn familie hetzelfde lot heeft ondergaan. De generatie oud-
strijders of gedeporteerden is uitgestorven, maar de gemeente heeft onder haar inwoners politieke vluchtelingen 
uit Afrika of het Midden-Oosten die op scholen zouden kunnen komen getuigen. 

 
De Europese Dag van 9 mei zou dus kunnen worden gewijd aan een reflectie over democratie. Aangezien 

de toekenning van Europese fondsen afhankelijk is van de naleving van de grondrechten door alle besturen, incl. 
lokale besturen, zou het passend zijn dat een Ukkelse ambtenaar zou toezien op de nauwgezette naleving van 
deze bepalingen door de gemeente. Welke initiatieven overweegt het college op dit gebied? In hoeverre 
waarborgt de gemeentelijke wetgeving de toepassing van het Handvest van de grondrechten? 
 

De h. Hayette deelt de bezorgdheden van de h. Vanraes. Hij meldt dat Poolse vrouwen steun hebben 
gezocht bij gemeenten in West-Europa. Hij is ook voorstander van solidariteitsacties jegens de burgers van Wit-
Rusland. Hij verwijst ook naar de opmerkingen van bepaalde filosofen en sociologen, volgens welke de schok 
veroorzaakt door de gezondheidscrisis dezelfde impact zal hebben als de aanval op de Twin Towers van New York. 
 

De h. Cools deelt het gevoel dat democratie een zeer kwetsbaar goed is. Volgens statistische studies zou 
een steeds groeiend aantal burgers in veel landen (Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten), 
niet vijandig staan tegenover de vestiging van een autoritair regime. In het kader van zijn functies binnen het 
Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa werd hem gevraagd om rapporten te 
schrijven over de toestand van de lokale democratie in 7 verschillende landen, waaronder Hongarije, Moldavië en 
Oekraïne, waar hij soortgelijke verschijnselen zag. 
 

Beschouwingen over democratie zouden niet alleen ter gelegenheid van 9 mei kunnen plaatsvinden maar 
ook in december, tijdens de Europese Week van de Lokale Democratie. Hij is voorstander van de creatie van een 
werkgroep gewijd aan dit thema, waarin de 6 fracties binnen de gemeenteraad worden betrokken. 

 
De h. Desmet wijst erop dat Ecolo de aanpak van de h. Vanraes volledig steunt. Als leerkracht spreekt hij 

zijn volledige steun uit voor het idee dat onderwijs een essentiële rol speelt bij de verdediging van de democratie 
en de bevordering van burgerschap en 'samenleven'. 

 
Schepen Delwart antwoordt dat de Staten-Generaal van de Jeugd, gepland komend najaar, een 

aanzienlijk deel van hun werk zullen wijden aan de onderwerpen die de h. Vanraes heeft aangehaald. 

 



Schepen Ledan zei dat de gemeentediensten een brief naar de scholen hebben gestuurd om hun 
leerlingen te informeren over de komende Staten-Generaal van de Jeugd. Ukkel neemt deel aan de Europese 
Week van de Lokale Democratie. De conferentie over participatieve democratie die tijdens de 2019-editie van dit 
evenement werd gehouden, was een groot succes. Het project "Mijn solidaire school" (reglement goedgekeurd 
afgelopen december) nodigt leerlingen uit om deel te nemen aan initiatieven rond wereldburgerschap, met het 
oog op de uitvoering van de waarden die worden gepromoot door het Handvest van de grondrechten. In dat 
kader zou een school recht hebben op gemeentelijke subsidies voor bijvoorbeeld een bezoek aan de 
Dossinkazerne. 

 
Ukkel werd in 2019 een "gastvrije gemeente" voor de opvang van vluchtelingen en schepen Ledan sprak 

met OCMW-ambtenaren om contact te leggen met politieke vluchtelingen die bereid zouden zijn hun ervaring 
met jongeren te delen maar velen van hen blijven echter om begrijpelijke redenen liever anoniem. Deze 
onderwerpen werden besproken tijdens de 2020-editie van de Internationale Solidariteitsdagen georganiseerd in 
het cultureel centrum, met als thema "Migratie en dekolonisatie". 

 
De gemeente zet deze actie voort door de fototentoonstelling “Voices of Syria: tien years on” te 

installeren op het Sint-Pietersvoorplein, die de reis van Syrische vluchtelingen in de buurlanden weergeeft ter 
gelegenheid van de droevige tiende verjaardag van de Syrische oorlog. Scholen zullen worden uitgenodigd om 
deze tentoonstelling te bezoeken. 

 
De prijs van de Europese burger (aangekondigd in de algemene beleidsverklaring) wordt uitgereikt op de 

Dag van Europa op 9 mei. Een cultureel evenement (virtueel of fysiek) zal de lidstaat eren die de Raad van de 
Europese Unie voorzit. 

 
De naleving van het Handvest van de grondrechten zou kunnen worden gecontroleerd door de 

ambtenaar die verantwoordelijk is voor Internationale Solidariteit en Europese Aangelegenheden die al toezicht 
houdt op de opvolging van de motie "Ukkel, gastvrije gemeente". 

 
In 2021 zullen de Internationale Solidariteitsdagen in overeenstemming zijn met de agenda van de 

Verenigde Naties en als thema "Vrede en Vertrouwen" hebben. 
De gemeente Ukkel steunt uiteraard de initiatieven van Amnesty International en viert de Internationale 

Dag van de Mensenrechten. 

 
De h. Vanraes bedankt het college voor de geleverde inspanningen maar benadrukt dat de ondernomen 

acties niet beperkt mogen worden tot ex cathedra-presentaties. Jongeren leren democratie inderdaad door het in 
de praktijk te brengen: door naar hun vrienden te luisteren, leren ze de debatcultuur, respect voor tegengestelde 
meningen, dialoog tussen meerderheid en oppositie, enz. Net als de h. Cools wil hij dat alle gemeenteraadsleden 
die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp er samen over kunnen nadenken.  


