
	

 
in lee f -  en d iscuss iedag 
In de huid van een vluchteling… 

 
Waar en Wanneer? 
Donderdag 22 december 2016 vanaf 8u30 tot 13u00 in de Koninklijke Bibliotheek (Kunstberg, Brussel). 
  
Wie? 
Een samenwerking tussen Europe Direct Brussels, Visit.Brussels en de Europese Beweging in België. 
  
Wat? 
De voorbije jaren werd Europa opgeschrikt door de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. 
Ook vandaag blijft de oorlog in Syrië de wereld beroeren en het einde lijkt nog niet in zicht. Miljoenen 
vluchtelingen zoeken nu een plaatsje in onze samenleving. Dit zorgt voor grote uitdagingen, zowel voor de EU, 
haar lidstaten, de lokale bevolking als voor zij die hun toevlucht zoeken in ons land. Jonge vluchtelingen zijn 
hierbij een extra kwetsbare doelgroep die bijkomende aandacht verdient. 
 
Op donderdag 22 december 2016 gaan we samen op zoek naar oplossingen tijdens een inleef- en 
discussiedag. Vijf klassen uit vijf Brusselse scholen proberen een antwoord te formuleren op de vraag hoe wij 
tegemoet kunnen komen aan de noden van vluchtelingen en meer specifiek jonge vluchtelingen. We starten de 
voormiddag met de gelauwerde documentaire “Salam Neighbor” en een uitwisseling met een jonge vluchteling 
die recent is toegekomen in ons land. Daarna kruipen we via creatieve, non-formele methodologieën zelf in de 
huid van vluchtelingen. Vanuit hun perspectief gaan we nadenken over de best werkbare oplossingen voor de 
talrijke uitdagingen waar zij voor staan. Op het einde van deze interactieve voormiddag leggen we onze 
voorstellen voor aan een beleidsmaker die zijn of haar licht laten schijnen op de haalbaarheid en wenselijkheid 
van de voortgebrachte ideeën. 
 
Graag nodigen we jullie klas uit om mee na te denken over deze materie en samen te bouwen aan een nieuw, 
constructief discours betreffende vluchtelingen in Europa. 
 
Deelnemen? 
We zoeken vijf geëngageerde klassen uit vijf Brusselse scholen om deel te nemen aan onze inleef- en 
discussiedag. Het wordt een tweetalige voormiddag NL/FR waarbij iedere leerling zich mag uitdrukken in zijn of 
haar eigen taal. De toespraak door een jonge vluchteling als ook de film (met ondertitels) zullen plaatsvinden in 
het Engels. Wil jouw klas ook meedoen? Laat het ons weten! 
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