Er is een debat over de kunst van het ru iemaken.
Er is een debat over het cre ren van gel ke kansen in het onderw s.
Er is een debat over burgerschapsonderw s.
Er moet veel in het onderw s want we leven tenslotte veel meer
dan vroeger in een samenleving waarin de tegenstellingen steeds
groter worden. olarisatie, radicalisering, segregatie. Superdivers
ook, nou nee inmiddels elfs hyperdivers. aarden con icteren,
niks is meer van elfsprekend, oude vertrouwde gemeenschappen
vallen uit elkaar en tegel kert d niet want de radicale islam en de
bubbels en Black Lives Matter en het internet, blablabla.
In alle debatten wordt de hoop op de jeugd gevestigd. Het gaat
over wat w on e kinderen en jongeren allemaal ouden moeten
leren, maar het gaat nauwel ks over ons elf: w volwassenen,
mensen van vlees en bloed die ook maar wat doen, in proberen te
geven, in proberen te maken. Hoe kunnen w kinderen leren ru iemaken als we elf, ge ien het aantal vechtscheidingen en het publiekel k mensen af eiken, alle basisregels van de kleuterschool aan
on e laars lappen Hoe kunnen we jongeren laten ervaren wat
gel kheid is als we elf al dan niet bewust voortdurend oneerl ke
keu es maken Hoe kunnen we de jeugd de waarde van democratie
b brengen als we n vergeten of niet ervaren hoe belangr k die is
voor vrede en vr heid
Ja mensen, er staat ons wat te doen. Eerst luisteren dan praten.
Eerst denken dan doen. Eerst be innen en dan gauw beginnen.
ant dit gaat niet over de jeugd, de toekomst en idealen, dit gaat
erover hoe we het in het hier-en-nu beter kunnen doen. Niet alleen
de mensen die elke dag met kinderen en jongeren werken, w
allemaal. as dan kunnen we tonen wat we bedoelen.
Begin daarom vanavond met het stellen van de vraag hoe u vandaag heeft b gedragen aan verbinding. Voor degenen die van
de e term kotsen: vr heid, gel kwaardigheid, geluk, ple ier, liefde
geef het een naam
n ook een optie. Begin simpel of juist niet.
ees niet boos op u elf als het niet helemaal lukt. U bent ook maar
een mens, net als alle anderen. Morgen weer een kans.
Als u m gr pt.

