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'Groot Debat 2024' brengt 750 leerlingen samen
in aanloop naar verkiezingen

Om Gentse jongeren van 16 tot 18 jaar te informeren en te prikkelen rond de

verkiezingen, is er het 'Groot Debat 2024'. Deelnemende klassen buigen zich vanaf

volgend schooljaar over tal van thema's, gaan in debat met elkaar, en leggen in

april 2024 lokale politici het vuur aan de schenen tijdens een slotdebat. De

inschrijvingen zijn nu geopend.

In 2024 zijn er verkiezingen op Europees niveau, op Vlaams en federaal niveau én op lokaal en

provinciaal niveau. Daarnaast kunnen jongeren vanaf 16 jaar voor het eerst stemmen voor de

Europese verkiezingen, en valt de opkomstplicht weg op lokaal niveau. Om jongeren van 16 tot

18 jaar te informeren en te inspireren, organiseren de Stad Gent, de Gentse Jeugdraad en de

organisaties Larf!, Kopergietery en Viernulvier daarom het Groot Debat 2024.
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Het project laat jongeren zoveel mogelijk aan het woord. Dat is trouwens een
van de speerpunten van Gent als Europese Jongerenhoofdstad. Tijdens het
slotdebat met politieke kopstukken in april 2024 zullen de jongeren dan ook de
kans krijgen om zelf hun ideeën en bezorgdheden op tafel te leggen.
— Hafsa El-Bazioui, schepen van Jeugd

De inschrijvingen zijn nu geopend, er is plaats voor dertig klassen. De deelnemende klassen

gaan volgend schooljaar in een traject aan de slag met tal van thema’s, zoals klimaat, welzijn en

mobiliteit. Tijdens een grote speeddate leren ze debatteren. Ze worden bijgestaan door

thematische experts, medewerkers van cultuurhuizen en stadsmedewerkers. Tot slot komt alles

samen tijdens een Groot Debat in april 2024 met politieke kopstukken.

Dankzij dit project zullen 750 jongeren - in al hun diversiteit - kunnen proeven
van politiek. Ik merk veel enthousiasme bij de scholen. De klassen zullen ook
uit zowel het deeltijds beroepsonderwijs als het kunstonderwijs, de
doorstroom- en de arbeidsmarktgerichte opleidingen komen.
— Evita Willaert, schepen van Onderwijs
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