CARICOM-RAPPORT RICHT HET OOG OP DE TOEKOMST:
NU INVESTEREN IN JONGEREN VOOR DE GEMEENSCHAP VAN
MORGEN
DEEL 3
De CARICOM-Commissie voor Jeugdontwikkeling is voorstander van een breed
gedragen democratisch gekozen jongerenvertenwoordiging voor de Caribische
Gemeenschap.
Dit stelt zij voor in haar rapport “Youth Development- Eye on the future”, dat
tijdens een speciale regionale topconferentie van Regeringsleiders van de CARICOM in
Paramaribo werd gepresenteerd. In het rapport wordt ook aandacht besteed aan sport,
cultuur en recreatie en aan gouvernance, politiek en participatie.
In deze editie gaan wij in op deze onderwerpen en op de aanbevelingen in het rapport.
Gouvernance, politiek en participatie
Ten aanzien van dit onderwerp, staat in het rapport onder meer het volgende:
De Caribische adolescenten en jongeren worden nog steeds gezien als de begunstigden
van diensten en producten in plaats van als strategische partners in de ontwikkeling en
implementatie van beleid. Tegelijkertijd draagt de Commissie de overtuiging dat het
ontbreken van energieke nationale jeugdraden, jonge leiders en een bonafide
democratisch regionaal jongerennetwerk in het landschap van jongeren-governance, een
gezonde mate van druk vanuit de gelederen van de jongeren en invloed van nationale en
regionale agenda’s heeft doen wegvallen. Dit heeft nadelige invloed gehad op de sterke
rol van voorvechter, bemiddelaar en katalysator welke nodig is voor verandering. Jonge
mensen voorzien een getransformeerde context voor Caribische gouvernance waarin zij
kansen krijgen om bij te dragen aan en te participeren in de politiek en sociaaleconomische ontwikkeling op gemeenschapsnationaal en regionaal niveau.
Aanbevelingen
De CARICOM-Commissie voor Jeugdontwikkeling doet de volgende aanbevelingen:
1. Regeringsleiders moeten het Herziene Verdrag van Chaguaramas (Rivised Treaty
of Chaguaramas) wijzigen zodat een paradigma voor de ontwikkeling van de
menselijke hulpbronnen kan worden opgenomen. Zulks teneinde te garanderen
dat de rol van de jongeren in het integratieproces uitdrukkelijk wordt erkend en
wordt vastgelegd. Zodanige rollen moeten worden weerspiegeld in nationale
ontwikkelingsstrategieën en moeten congruent zijn met die welke zijn verankerd
in het Herziene Verdrag.
2. Een breed gedragen democratisch gekozen jongeren vertegenwoordigend lichaam
wordt ingesteld dat het centrale nationale institutionele lichaam voor ontwikkeling
moet worden. Een dergelijk orgaan zal worden gekozen via een proces dat elke
jongere de kans biedt te stemmen of verkozen te worden. Het proces zal onder

toezicht staan van de nationale kiesbureaus in elke lidstaat en moet worden
verankerd in de grondwet. Deze totale jongerenvertegenwoordiging moet worden
beheerd door middel van en verantwoording afleggen aan dit nationaal gekozen
orgaan.
3. De regeringsleiders zullen de instelling van nationale interministeriële
comités in alle lidstaten bevorderen en ondersteunen, wat onder andere moet
garanderen dat de op regionaal niveau genomen beslissingen worden
geïmplementeerd en dat de jongerenagenda op het regionaal niveau wordt
gekoppeld aan de nationale ontwikkelingsagenda’s, en
4. dat aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van de capaciteiten van de
DYA’s. Voorts wordt aanbevolen het Programma” Jongeren- en
Gemeenschapsontwikkeling” binnen het CARICOM-Secretariaat uit te breiden
zodat effectiever resultaten kunnen worden behaald ten aanzien van
jongerenontwikkeling.
Sport, cultuur en recreatie
Over dit onderwerp zegt het rapport dat sport en cultuur twee gebieden zijn waarin
jongeren hebben bijgedragen aan de regionale identiteit, waarvoor ze erkenning
verdienen. Ofschoon vaak genegeerd en gebagatelliseerd, zijn sport en
gymnastiekonderwijs bezig met een geleidelijke terugkeer in het schoolcurriculum en
worden ze verstrekt ook door nieuwe initiatieven op tertiair niveau. Er zijn evenwel nog
grote onvolkomenheden, waaronder het ontbreken van faciliteiten voor jongeren die niet
op school gaan en de behoefte aan jarenlange trainingsondersteuning. De rol van sport bij
het vergroten van economische ontwikkeling en sociale cohesie moet nog worden
verwezenlijkt binnen het Caribisch gebied, dat het voortreffelijk talent van zijn jonge
mensen als natuurlijk voordeel heeft.
Als regio staat het Caribisch gebied ook bekend om en wordt het gerespecteerd door zijn
voortreffelijke bijdragen aan cultuur. Onze jonge mensen identificeren zich sterk met de
vele cultuuruitingen die de regio international onderscheiden- zoals literaire kunsten,
muziek, dans, kunst en ambacht, de vele wereldbekende muziekfestivals en andere
evenementen die bijdragen aan een gevoel van nationale en regionale identiteit onder de
jongeren in het Caribisch gebied.
Aanbelevingen
De CARICOM-Commissie voor Jeugdontwikkeling, doet als aanbeveling dat de
CARICOM-staten:
1. hun ervaringen delen op het gebied van capaciteitsopbouw, institutionele
structuren en praktijken, en alliantievorming met het oog op het identificeren,
voeden en ontwikkelen van talent op het gebied van cultuur en sport, in
samenwerking met universiteiten en overige relevante instituten in de regio;
2. middelen bestemmen voor het garanderen van de beschikbaarheid van sport- en
recreatiefaciliteiten in gemeenschappen en locaties voor kunstvoorstellingen;

3. meer investeren in de opleiding en ontwikkeling van leraren lichamelijke
opvoeding, coaches, sport en recreatiebeheerders, en leraren kunstonderwijs;
4. grotere nadruk leggen op het creëren van programma’s voor naschoolse
activiteiten op scholen en het toegenomen gebruik van schoolfaciliteiten om
jongeren georganiseerde buitenschoolse, recreatieve en sportieve activiteiten te
bieden;
5. leiderschap bieden en incentives verschaffen voor het versterken van de
samenwerking en partnerschappen tussen gemeenschappen, sportorganisaties en
de private sector voor de ontwikkeling van sportclubs en verenigingen voor
jongeren;
6. meer kansen bieden voor jongerenontwikkeling op het gebied van cultuur en sport
met het oog op hun algemeen welzijn en om jongeren de mogelijkheid te geven
voor het volgen van nieuwe loopbanen in de sectoren sport, toerisme en cultuur;
7. de curricula voor sport, cultuur en technologie versterken op alle niveaus- primair,
secundair en tertiair;
8. de nodige beleidslijnen en beleidskaders instellen voor de ontwikkeling van vitale
bedrijfstakken op het gebied van cultuur- en sporttoerisme, en
9. regionale integratie, bewustzijn en ontwikkeling versterken door middel van de
verenigde kracht van sport en cultuur, voortbouwend op de sterke funderingen
van regionale evenementen zoals CARIFESTA en de CARIFTA-Spelen.

