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Leerlingen van KA Pitzemburg, KA Lyceum, KTA Wollemarkt en het Paramedisch
instituut vragen aan politici duidelijkheid over zes thema’s die zij zelf hebben
gekozen. Yves Desmet treedt op als moderator. Woensdag 14 mei van 9 uur tot
11.30 u, Cultureel Centrum Mechelen.
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KA Pitzemburg, KA Lyceum, KTA Wollemarkt en het Paramedisch Instituut
lichten hun leerlingen in over de politieke standpunten van de Belgische
partijen. Ze doen dit via een debat tussen Bart Somers (Open VLD), Kristof
Calvo (Groen), Mark Hendrickx (NVa), Tom van Grieken (Vlaams Belang) en
Walter Schroons (CD&V) onder leiding van Yves Desmet.
“Veel van onze leerlingen zullen voor het eerst gaan stemmen. In het kader van
burgerschapsvorming – een vakoverschrijdende eindterm - gaan we dieper in op
deze moeder aller verkiezingen.
Woensdag 14 mei zullen de politici hun
partijstandpunt geven over een zestal thema’s die de jongeren zelf op de agenda
hebben geplaatst”, zegt Dirk Vandyck, leraar aan het KTA Wollemarkt en
medeorganisator van het politieke debat in Mechelen.
Moeten we Politiek met een hoofdletter P schrijven als iets wat ver van ons bed is?
Of moeten we politiek met een kleine p schrijven, alsof het iets is wat we dagelijks
zouden moeten doen? “Wij kiezen voor het tweede. Discussieer, vergelijk, informeer
en leer! Om zicht te krijgen op hoe politieke structuren werken en welke impact
politiek kan hebben, moet je er mee in aanraking komen”, zegt Dirk Vandyck. “Die
gelegenheid bieden wij onze leerlingen.”
Na enkele voorbereidende gesprekken met de jongeren zelf, zijn volgende thema’s
uit de bus gekomen: de jongerenwerkloosheid, de toekomst van de sociale
zekerheid, de toekomst van jongeren (kostprijs hogere studies, werk zoeken),
migratie (problemen, werkloosheid onder de migranten), de belastingdruk en de
invloed van Europa op ons dagelijks leven.
Yves Desmet van de krant De Morgen zal het debat modereren. De dag ziet er als
volgt uit:
9.00 u tot 9.10 u: korte inleiding door Dirk Vandyck waarbij de resultaten van het
stemgedrag van onze leerlingen worden besproken
9.10 u tot 10.10 u: politiek debat met als moderator Yves Desmet
10.10 u tot 10.20 u: de leerlingen brengen hun stem opnieuw uit
10.20 u tot 10.30 u: korte pauze
10.30 u tot einde: Yves Desmet bespreekt de resultaten van de nieuwe verkiezing,
vragenronde
Journalisten welkom: meer informatie bij Dirk Vandyck op telnr. 0484248879 of via email:
dirk.vandyck@kta-wollemarkt.be

