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Dit jaar staat de Youca Action Day in het teken van jongerenprojecten in Brazilië en de Filipijnen, waar KIYO, de
campagnepartner van YOUCA, onder andere samenwerkt met het Cordilleran Youth Center (CYC).
De provincie Oost-Vlaanderen investeert sinds de jaren 90 in duurzame ontwikkeling in de Cordillera in de Filipijnen,
samen met de Oost-Vlaamse NGO Solidagro, en het Center for Development Cooperation (CDPC), een netwerk van
diverse organisaties, waaronder het Cordilleran Youth Center.
We zetten dan ook graag onze schouders onder dit initiatief, niet alleen als werkgever, maar ook met deze aanvullende
inspiratielijst. We focussen hierin op de kernthema’s van de YOUCA Action Day dit jaar: Brazilië, Filipijnen, kinder- en
jongerenrechten, participatie van jongeren, de strijd tegen discriminatie en vooroordelen en overkoepelend
de SDG’s. De doelgroep van deze educatieve materialen zijn de deelnemende jongeren aan de YOUCA dag, namelijk
leerlingen uit het 4de tot 7de jaar secundair onderwijs.
Alle fysieke materialen uit de inspiratielijst (boeken, DVD’s, lessenpakketten) zijn te ontlenen via het documentatiecentrum Mondiale Solidariteit van de Provincie Oost-Vlaanderen. Meer info vind je via onze catalogus.
Graag zetten we ook het educatief aanbod van YOUCA zelf in de kijker, dat ze ontwikkelden in samenwerking met KIYO:
een volledig educatief pakket van 8 lessen ter ondersteuning van deze dag. Het pakket kan je hier downloaden.

Inhoudsopgave

Brazilië ___________________________________________________________________________
Filipijnen __________________________________________________________________________
Kinder- en jongerenrechten _____________________________________________________
Participatie van jongeren _________________________________________________________
Strijd tegen discriminatie - gelijke kansen – vooroordelen – stereotypen _____
SDG’s _____________________________________________________________________________
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• Brazilië
De kikker die zich niet laat koken:
klimaat in beweging

boek
Luc Vankrunkelsven

Dabar-Luyten, 2018, 168 p.

In de context van economische en politieke crisis in Brazilië brengt dit
boek verhalen van onmacht, maar ook van gezamenlijk verzet. En een
verhaal over de verwevenheid tussen wat in Brazilië gebeurt en de
keuzes die in Europa en wereldwijd gemaakt worden. Iedere tijd
opnieuw zijn er kikkers die tijdig uit het water springen. Ze organiseren
zich – internationaal – om klimaatverandering en vernietiging tegen te
gaan. Wanhoop en hoop omhelzen elkaar. Een ándere wereld behoort
tot de mogelijkheden.

Linha de passe
dvd
Walter Salles & Daniela Thomas, 2008, 108 min.
Een ongetrouwde moeder en haar vier kinderen proberen het hoofd
boven water te houden in de buitenwijken van São Paulo. Zij werkt als
dienstmeid, van haar kinderen, elk van een andere vader, hebben er
twee laaggeschoolde baantjes, eentje hoopt een kans te krijgen als
profvoetballer en een zoekt zijn vader.

Een wereld van verdoken slavernij:
impressies onderweg

boek
Luc Vankrunkelsven

Dabar-Luyten, 2020, 275 p.

Een boek over de verdoken slavernij in de wereld met de focus op
Brazilië. Hoe de elite geen rekening houdt met 80% van de bevolking.
Naast reële slavernij is er ook heel wat verdoken slavernij. Beide
vormen van moderne slavernij zijn geen problemen die zich geheel
onverwacht voordoen. Ze zijn immers inherent verbonden met onze
hedendaagse economische systemen en met de ecologische roofbouw
die daarmee gepaard gaat.
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• Filipijnen
1 tegen allen

spel
11.11.11, 2019
1 tegen allen is een spel van 11.11.11 naar aanleiding van hun
campagne Changemakers. Je maakt kennis met verschillende
changemakers zoals Red uit de Filipijnen, die zelf strijden voor een
duurzame, leefbare toekomst voor iedereen. Leer hoe zij de wereld een
stukje rechtvaardiger en meer solidair maken, en ontdek wat je zelf
kan doen.
Doel van het spel: Jongeren gaan een resem uitdagingen aan die ze
binnen de tijd tot een goed einde moeten brengen. Hoe ze dat doen,
kiezen ze zelf, maar ze moeten sowieso samenwerken.
Duur: 1 - 2 uur, voor 8 tot 30 deelnemers.
Download het spel hier.

De Filipijnen: vriendschap en moord
in de Cordillera
boek
Joris Smeets

EPO, 2009, 240 p.

Joris Smeets beschrijft de tragische geschiedenis van Makoy, een van
de leiders van een lokale volksbeweging, tegen de achtergrond van de
honderden verdwijningen en moordpartijen op de Filipijnse eilanden.

Radio Cordillera

dvd + lespakket
Solidagro, 2014, 60 min.
Dit pakket biedt informatie over de grote uitdagingen waarmee boeren
in de Filipijnse Cordilleraregio worden geconfronteerd. De boeren
worden geconfronteerd met een voedselindustrie en een overheid die
de teelt van veredelde rijstgewassen promoot. Die brengen meer op
maar er zijn ook chemische meststoffen en pesticiden voor nodig die
de kleine boer niet kan betalen. Bovendien verwoesten grote mijnbouwbedrijven de rijstvelden en wordt de markt overspoeld door
goedkope rijst uit China. De boeren zelf hebben het steeds moeilijker
te overleven.
Het lespakket kan je ook online downloaden.
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• Kinder- en jongerenrechten
Recht op geluk: een jongen
steekt de grens over

boek
Leo Bormans

Lannoo, 2016, 142p

Amir rijdt voor het circus van zijn vader uit. Hij vertelt verhalen en
hangt affiches op. Op een dag steekt hij een onbekende grens over.
Zo belandt hij in het Witte Land, waar alles anders is. Kinderen en
volwassenen hebben er geen rechten. Maar heeft niet iedereen recht
op een beetje geluk? Amir gaat de strijd aan, samen met Boris, Sam en
de muis Dante. Een brandend actuele jeugdroman over kinderrechten,
en over de vluchteling in ieder van ons.

Kinderen die de wereld hebben veranderd
boek
Floris Van Straaten, Peter De Ruiter, Els Kloek
Pixelperfect Publications, 2014, 287 p.

Verhalen over twintig kinderen die een dramatische wending in hun
leven meemaakten, een ernstige ziekte overwonnen of in actie
kwamen tegen onderdrukking, discriminatie en ander onrecht.
Allen verwierven daarmee in meer of mindere mate bekendheid.

De Kracht van je Stem

informatiemap
Vlaams Parlement, 2020
De Kracht van je Stem is het lesmateriaal van de educatieve dienst van
het Vlaams Parlement. Leerkrachten kunnen er mee aan de slag om te
werken aan burgerschapscompetenties in de klas. De Informatiemap
over democratie, burgerzin en politiek is net zoals de lesmappen,
opgebouwd in 4 modules: mensenrechten, democratie en rechtsstaat,
verkiezingen en partijen, de overheid en de instellingen. De map gaat
dieper in op de historische ontwikkelingen en geeft achtergrond
informatie bij de vier thema’s. Leerkrachten (en studenten) vinden hier
duiding, ongeacht het niveau, de graad en het vak waarin ze lesgeven
(of de richting die ze volgen).

He named me Malala
dvd
Davis Guggenheimn, 2016, 84 min.
Het verhaal over het Pakistaanse meisje Malala Yousafzai die een
aanslag van de Taliban overleefde en sindsdien opkomt voor het
recht van onderwijs voor meisjes.
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Kinderen hebben iets te zeggen: het recht
van het kind gehoord te worden
in zaken die hem aangaan

boek
Theo Cappon
SWP, 2017

In dit boek laten verschillende auteurs zien hoeveel ogenschijnlijk
volwassen kwesties eveneens kinderen aangaan: echtscheiding; een
ouder die in de gevangenis belandt; de school die niet kan boeien; het
oplossen van onderlinge conflicten; het vinden van toekomstgerichte
oplossingen voor problemen als luchtvervuiling of klimaatverandering.
In al dit soort kwesties hebben kinderen het recht gehoord te worden.
De auteurs in dit boek laten vanuit verschillende invalshoeken zien
hoe we kinderen een stem kunnen geven en hoe belangrijk hun
inbreng kan zijn. En telkens weer blijkt dat we kinderen niet moeten
onderschatten; dat we hen nodig hebben om na te denken over onze
toekomst en over die van hen.
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• Participatie van jongeren
Meepraten over burgerschap op school:
Toolbox leerlingparticipatie voor het
voortgezet onderwijs

lespakket
Stephanie Welvaart, Esther van Pomeren, Jeroen Bron
SLO, 2015

Hoe betrek je jongeren op een doeltreffende én uitdagende manier bij
burgerschapsonderwijs? Om scholen te ondersteunen in visievorming,
doelgerichte aanpak en effectieve uitvoering, ontwikkelde SLO
(nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) een proces
instrument. Als onderdeel van het traject is een toolbox ontwikkeld
met concrete oefeningen om met burgerschapskwesties in het
onderwijs om te gaan. In de toolbox worden werkvormen beschreven
die aansluiten bij de drie centrale burgerschapspijlers democratie,
participatie en identiteit.

Jong Geluid

workshop
Studio Globo
Wereldwijde solidariteit als antwoord op de uitdagingen waar we voor
staan. De workshop Jong geLuid toont inspirerende jongeren die met
hun acties bouwen aan een meer rechtvaardige en duurzame samenleving. Zij laten een nieuw geluid horen. Welke noden hebben jongeren
op hun zang? Hoe zorgen ze ervoor dat het niet bij (ge)luid blijft, maar
ook een meezinger wordt? Met welke tools maken ze van hun eigen
initiatief een hit? Welke acties vinden jouw leerlingen waardevol?
Wat gooien ze zelf in de mix? En hoe maken we er samen een
swingend feest van waar iedereen bij wil zijn?
Meer info over de workshop vind je hier.

Jongerenparticipatie
lespakket
Vlaamse Scholierenkoepel vzw, 2020
Ben je een leerkracht die werkt rond participatie, burgerschap of
gewoon graag aan de slag wil gaan met de boeiende meningen van je
leerlingen? De Vlaamse Jeugdraad en Vlaamse Scholierenkoepel
maakte een gratis (online) lessenpakket dat helemaal in het teken
staat van jongerenparticipatie. Het lespakket kan je downloaden
via Klascement.
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• Strijd tegen discriminatie - gelijke kansen –
vooroordelen - stereotypen
Samen 11 miljoen: tools voor werken
met jongeren

lespakket
Goodplanet, 2016

Met het project ‘Samen 11 miljoen’ en de bijbehorende toolbox wil
GoodPlanet het begrip voor elkaar, het gevoel van verbondenheid
vergroten en het gevoel van solidariteit met nieuwkomers in België
versterken. Dit educatief pakket voor het secundair onderwijs bevat tal
van methodieken om met jongeren op klas- en schoolniveau te werken
rond identiteit, onverschilligheid, vooroordelen, stereotypen en
discriminatie.

E(du)quality

spel
Via Don Bosco, 2016

Dit informatief spel schetst de grote lijnen van de wereldwijde
uitdagingen op het vlak van de financiering van kwaliteitsvol, publiek
onderwijs. In de loop van het spel begrijpen de deelnemers bovendien
steeds beter het belang van kwaliteitsvol onderwijs en de manier
waarop onderwijs bijdraagt tot de uitbouw van een duurzamere en
rechtvaardigere wereld. Jongeren krijgen via dit spel een idee over hoe
onderwijs wordt gefinancierd en worden gesensibiliseerd over het
belang van investeren in kwaliteitsonderwijs én van gelijke toegang tot
onderwijs. Duur van het spel is 2 opeenvolgende lesuren.
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• SDG’s
Missie 2030

spel
De Aanstokerij, 2018

Teamspel voor jongeren vanaf 16 jaar om op een speelse manier de
visie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te
ontdekken. Hoe duurzaam gaan we om met onze enige aarde?
Wat kan jij doen om minder energie te verbruiken, je consumptie te
beperken, voor minder afval te zorgen ...? Speel ‘Missie 2030’ en kijk
niet vanop een afstand toe hoe de wereld verandert. Doelgroep:
leerlingen derde graad secundair, jongeren ouder dan 16 in het
jeugdwerk en jonge ondernemers.
Duur: 100 - 150 minuten.

Blijf op de hoogte van nieuwe inspiratielijsten en meer nieuws vanuit het team Mondiale solidariteit
door je in te schrijven op onze nieuwsbrief!
Documentatiecentrum Mondiale Solidariteit
Provinciaal Administratief Centrum, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
mondialesolidariteit@oost-vlaanderen.be
09 265 99 71
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