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De toekomstdroom van Vlaamse jongeren: traditioneel en duurzaam in een multiculti jasje

De Vlaamse Jeugdraad peilde vier maanden lang naar de ongezouten mening van Vlaamse jongeren. In totaal rea-

geerden 1021 jongeren, onder de 30, op de online jongerenenquête. En als het van hen afhangt, moet de focus in de 

toekomst vooral liggen op thema’s als wonen en werken, armoede en milieu. En al bengelt politiek aan het uiteinde 

van hun prioriteitenlijst, de bijzonder lange en moeilijke regeringsvorming baart ook de jongeren toch wel wat zor-

gen. 

Huisje, boompje, beestje

Vlaamse jongeren willen ten laatste op hun 25ste op eigen benen gaan staan. En geheel volgens het cliché hebben 

ook jongeren al de baksteen in de maag. Bijna 9 op de tien Vlaamse jongeren wil vóór zijn dertigste een eigen wo-

ning kopen. Maar ze geven in een adem mee dat dit niet makkelijk is. Ruim de helft van de respondenten vindt dan 

ook dat de overheid werk moet maken van betaalbare koopwoningen. Om hun dromen te verwezenlijken, blijven de 

jongeren niet bij de pakken zitten. 62% van de ondervraagden wil graag veel geld verdienen en is bereid om hier 

hard voor te werken. En de jongeren lijken ook bewust bezig te zijn met het financiële plaatje, want liefst twee derde 

geeft aan nu al te sparen voor later.

Dromen van een betere wereld 

Armoede is een van de thema’s waar jongeren steevast om actie vragen. Maar liefst 88.8% van de ondervraagden 

gelooft niet dat als je arm bent, dit je eigen schuld is. En om de groeiende kloof tussen arm en rijk te dichten, vindt 

ruim de helft van de jongeren het een goed idee dat rijke mensen meer betalen om solidair te zijn met zij die het 

minder goed hebben.

Het milieu is een ander breekpunt voor jongeren. Gevraagd naar wat de overheid moet doen op vlak van milieu, ant-

woordt slechts 2.2% dat geen actie vereist is. De jongeren zien beleidsmakers graag investeren in duurzame energie, 

stimulansen om de bedrijfswereld milieubewuster te maken en toegankelijke informatie voor de burger.

De multiculturele samenleving

Bijna de helft van onze respondenten woont later graag in een multiculturele buurt. En ze hebben een duidelijke 

mening over wat een nieuwkomer moet doen als hij ons land binnenkomt. Bijna twee derde van de jongeren vindt 

het prioritair dat nieuwkomers een van de drie landstalen leren, een even grote groep vindt het dan weer belangrij-

ker dat ze de Belgische cultuur respecteren. En 40% van de jongeren is voorstander van een strengere limiet op het 

aantal vluchtelingen dat ons land binnen mag.

De betekenis van geloof voor jongeren tekent zich ook vrij duidelijk af. Een meerderheid van de jongeren (62,9%) 

geeft aan dat ouders toch niet appreciëren dat zoon of dochter thuiskomt met iemand met een andere geloofsovertui-

ging. De financiering van de geloofsinstellingen hoeft voor de helft van de respondenten in de toekomst niet langer te 

gebeuren door de overheid. Een verbod op uiterlijke kenmerken van geloof in openbare plaatsen wordt slechts door 

een derde van de ondervraagden positief onthaald.
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