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De anti-islambeweging Pegida
heeft in het Duitse Dresden haar
vierde verjaardag gevierd met
toespraken van Filip Dewinter
en Anke Van dermeersch, alle-
bei Vlaams Belang. Naar schat-
ting 4.000 aanhangers daagden
op, net als ongeveer 10.000
tegenbetogers. 

Eind 2014 werd in Dresden
Pegida opgericht, de Patriot -
tische Europeanen tegen de
Islamisering van het Avond -
land. De oorlog tegen IS en de
vluchtelingencrisis brachten
steeds meer aanhangers naar de
marsen van Pegida, met op het
hoogtepunt 25.000 deelnemers
enkele dagen na de aanslag op

Charlie Hebdo in Parijs.
Voor het feest ter ere van het

vierjarig bestaan daagden dus
zo’n 4.000 mensen op. Vlaams
Belang-kopstuk Filip De -
winter kreeg lof voor de
goede resultaten van
zijn partij bij de
gemeenteraadsver-
kiezingen. 

“Rechts heeft in
Europa de wind in
de zeilen”, zei De -
winter in zijn toespraak.
Hij noemde de Koran een
license to kill en zei dat Europa
“in oorlog” is met de islam. Met
racisme heeft dat volgens
Dewinter niets te maken: “Wij

zijn geen racisten, maar realis-
ten”,  een uitspraak die bijval
kreeg van het publiek. 

Anke Van dermeersch focus -
te in haar speech op de onder-

drukking van de vrouw
in de islam. 

Tegelijkertijd wa -
ren er in Dresden
twee anti-Pegida-
marsen, waarvoor

minstens 10.000
men sen opdaagden.

“Ik ben erg blij dat zo veel
mensen een duidelijk signaal

wilden geven dat we een kosmo-
politische en tolerante stad 
willen zijn”, zei de burgemeester
van Dresden. (BST)

Dewinter speecht op verjaardag Pegida zak

 lacht niet meer
Jonge mensen maken zich
zorgen over hun profes -
sionele toekomst. Het
verschijnsel is niet nieuw.
‘Angst voor de toekomst
hoort nu eenmaal bij de
overgang van de jeugd naar 
de volwassenheid.’  

De UCL voerde de enquête op
vraag van de christelijke vak-
bond ACV uit bij 4.655 jongeren
tussen 18 en 30 jaar. Zowel stu-
denten, werkzoekenden als wer-
kenden namen deel. Zij gingen
dieper in op vragen over hun
werk en hun profes sionele zor-
gen.

Een ruime meerderheid stelt
graag te (willen) werken, ook als
het inkomen niet nodig zou zijn,
en is best tevreden over de hui-
dige job. Ook op het vlak van
jobzekerheid zijn bijna zeven op
de tien bevraagden gelukkig.
Behalve zekerheid en interesse
speelt vooral het salaris een
belangrijke rol. ‘Slechts’ twee op
de vijf bevraagden zijn tevreden
over het loon dat ze op het einde

van de maand ontvangen. Daar
blijft het niet bij: de enquête laat
volgens het ACV zien “dat de
zorgeloze jeugd niet (meer)
bestaat”. Zo zegt meer dan drie-
kwart van alle jongeren zich
minstens een beetje zorgen te
maken over de toekomst. Velen
zijn bang hun huidige job te ver-
liezen of vrezen in de toekomst
met minder fijne jobs genoegen
te moeten nemen. 

Vooral tijdelijke contracten
zijn een doorn in het oog.
Ongeveer de helft van de wer-
kende jongeren heeft een vol-
tijds contract van onbepaalde
duur. Velen werken deeltijds,
terwijl ze dat liever anders zou-
den zien. Het lijkt alvast een
impact te hebben op hun finan-
ciële situatie: minder dan de
helft van de bevraagden geeft
aan in een goede of zeer goede
financiële positie te verkeren.

“Als je vandaag de jongere
generatie hoort spreken, dan
verschilt dat weinig met wat we
de afgelopen dertig jaar hebben
gehoord”, zegt arbeidssocio-
loog Ignace Glorieux (VUB).
“De flexibilisering van de
arbeidsmarkt en de tijdelijke
contracten baarden in de jaren
70 ook al zorgen. Ik zeg daar-
mee niet dat hun angsten niet
reëel zijn, absoluut niet. Maar
het hoort bij het betreden van
de arbeidsmarkt. Angst voor de
toekomst past in een periode
waarin je de overgang van de
jeugd naar de volwassenheid
doormaakt. Het zou pas gek
zijn als je je dan absoluut geen
zorgen maakt.”

Glorieux denkt wel dat veel
jongeren vandaag hogere ver-
wachtingen hebben. “Maar een
zorgeloze jeugd heeft nooit echt
bestaan. In de jaren 80 maakten
afgestudeerden zich ook druk.
Zij moesten ook beginnen in jobs
waarvoor ze niet gestudeerd
hadden of waarvoor ze weinig
interesse koesterden. Iedereen
moet zijn weg zoeken, en vaak

heb je enkele jobs nodig
voordat je je plaats
vindt. Je komt zelden
binnen drie maanden
na afstuderen op dé
plek terecht. Dat was
vroeger zo en dat is
nog altijd het geval.”

‘Een zorgeloze
jeugd heeft
nooit bestaan’

“Nog voor ik mijn diploma soci-
aal werk in handen had, wilde
de VDAB al een afspraak
inplannen. Ook daarna bleven
ze pushen. Ik heb in die maan-
den hard naar een gepaste job
gezocht. Bijna elke keer mocht
ik op gesprek komen, maar ik
kreeg telkens te horen dat ik te
weinig ervaring had. Zoiets
werkt enorm demotiverend.
Hoe moet ik nu ervaring
opdoen als niemand me daar

de kans voor geeft? De jobs die
de VDAB voorstelde, pasten
totaal niet bij mijn studie of
zelfs mijn brede interesses.
Uiteindelijk heb ik via via een
baan gevonden bij een hotel in
Leuven. Ik ben daar nu enkele
maanden als receptionist aan
de slag, maar ook dat is slechts
tijdelijk. Op 24 december is
mijn laatste dag. 

“Het zorgt ervoor dat ik nog
thuis woon. Met vervangings-
contracten is het te moeilijk om
op mezelf te gaan wonen. Ik zou
me veel te veel zorgen maken
dat ik op een bepaald moment
mijn huur niet meer kan beta-
len. Hetzelfde geldt voor de aan-
koop van een auto.

“Ik ben op veel vacatures
voor een tweede keer aan het
reageren. Sociaal werk is mijn
passie. Ik krijg er energie van
om mensen te ondersteunen en
hun draagkracht te vergroten.
Het is heel jammer en frustre-
rend dat ik daar nu niets mee
kan doen. Ik kan alleen maar
hopen dat werkgevers mijn
vasthoudendheid zien en waar-
deren. Ik wil zelf aan de slag als
maatschappelijk adviseur. Ik
zou dan bijvoorbeeld werkzoe-
kenden of werknemers in de
sociale sector begeleiden.

“Mijn grootste angst is dat ik
geen job in het sociaal werk
vind. Als ik nog lang in de
horeca moet werken, dreigt
mijn diploma zo goed als waar-
deloos te worden. Vandaag ben
ik nog goed op de hoogte van de
sociale wetgeving, maar dat kan
over een jaar al anders zijn.
Bovendien zullen potentiële
werkgevers misschien vragen
waarom ik niet eerder in de sec-
tor ben terechtgekomen. 

“Zekerheid is nu het allerbe-
langrijkste. Ik probeer vrij opti-
mistisch te zijn. Het gaat moeite
kosten, maar ik zal wel wat vin-
den. Mijn ouders zijn vooral blij
dat ik aan de slag ben. Ze zien
dat ik wil werken, al moeten we
in de tussentijd ook thuis rond-
komen. Ik moet daar evenzeer
mijn steentje bijdragen.”

‘Ik krijg telkens 
te horen dat ik 
te weinig 
ervaring heb’

‘De angst voor de
toekomst hoort

gewoon bij 
het betreden van
de arbeidsmarkt’
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90% 75% 50%
Dietger Hermans (23) uit Bekkevoort 
studeerde sociaal werk en werkt als receptionist

van de stu -
denten werkt

maakt zich (enige)
zorgen over 
de toekomst

werkzoekenden
verkeert 'in slechte
tot zeer slechte 
financiële situatie' 52%heeft een voltijds

contract 
onbepaalde duur
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