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Gent wordt Europese Jongerenhoofdstad in
2024
Gent wordt in 2024 één jaar lang de Europese Jongerenhoofdstad. Dat werd

vandaag bekendgemaakt tijdens de officiële prijsuitreiking in Brussel. De

Arteveldestad haalde het van Lviv in Oekraïne, Veszprèm in Hongarije en

Chisinau in Moldavië.

De titel Europese Jongerenhoofdstad wordt elk jaar uitgereikt door het European Youth Forum,

een platform van meer dan 100 Europese jongerenorganisaties. Gent kon de jury overtuigen

met een dossier op basis van bijdragen van Gentse jongeren zelf en van het Gentse middenveld.

Het Gentse project heet 'We are the city' en is opgebouwd rond drie thema's: vrijwilligerswerk

en burgerschap bij jongeren stimuleren (engage), fysieke en mentale ruimte voor jongeren

creëren (empower) en bouwen aan een warme stad waar jongeren zich veilig voelen (care).

Gent is in 2024 de Europese Jongerenhoofdstad. Dat hebben we niet alleen te
danken aan een ijzersterk dossier, maar ook aan ons jeugd- en kindvriendelijk
beleid. Nu krijgen we de kans om onze innovatieve ideeën voor en door
jongeren aan de wereld te tonen.
— Mathias De Clercq, burgemeester

Het stadsbestuur wil investeren in acties, projecten en ideeën die ook na 2024 blijven bestaan.

Daarom steken de Stad Gent, de Gentse jongeren en het Gentse middenveld nu de koppen bij

elkaar. In het dossier staan alvast heel wat ideeën die tot concrete projecten kunnen leiden,

zoals een internationale conferentie rond stemrecht vanaf 16 jaar, een centrale plek in de stad

waar jongeren kunnen creëren, experimenteren en organiseren, en een internationaal

jeugdbewegingskamp in of rond Gent.
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2024 wordt een jaar om naar uit te kijken voor de Gentse jeugd. Ze komen aan
het stuur van dit verhaal. Ze zijn (de toekomst van) de stad en een van onze
sterkste troeven. Dat zal straks heel Europa geweten hebben.
— Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Het idee voor de kandidatuur kwam van Gentse jongeren en van Gentse jeugdraad en werd ook

ingeschreven in het bestuursakkoord. De titel behalen is een van de vier internationale

prioriteiten van het Gentse stadsbestuur en sluit aan bij de Gentse kandidatuur voor Europese

Culturele Hoofdstad in 2030, waarin ook jongeren een centrale rol zullen krijgen.
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