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! In de moeilijkste omstandigheden ontstaan vaak de
mooiste geschiedenissen. Wat als alles instort, de stand-
beelden en geliefden van hun voetstuk vallen? De jeugd is
anno 2014 niet langer de groep waar de Europese droom
zich manifesteert, maar die integendeel de EU haar ergste
nachtmerrie bezorgt. Zes jaar crisis heeft jongeren econo-
misch en politiek onzichtbaar gemaakt. Collectieve apa-
thie, of hebben ze uit een doorgeschoten Europa in crisis
geleerd dat politiek iets kan zijn van veel tinten grijs?

SORRY#EUROPA
26mei 2014, een Europees slagveld op een mooie lente-
ochtend. In Frankrijk heeft het Front National een kwart
van de Franse stemmen voor de Europese verkiezingen
behaald. Binnen het uur worden op de enkele Franse face-
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door Tess Vonck

In de aanloop naar de Europese 
verkiezingen deed Tess Vonck voor
MO.be alle hoofdsteden van de EU aan. 
Ze ging op zoek naar de generatie die nog
niet geboren was op het moment dat de
fundamenten van de EU werden gelegd 
en vooral jongeren die massaal de 
facebookpagina van het Europese 
Parlement leuk vinden, maar afwezig zijn
als er gestemd moet worden. Wat leren
jonge Europeanen uit een aanslepende 
economische crisis en een politiek project
dat hen onzichtbaar maakt?

bookprofielen in mijn vriendenlijst profielfo-
to’s vervangen door een blauwe achtergrond,
ondertiteld: ‘Dear Europe, we are sorry.’
Soortgelijke berichten verschijnen uit Bulga-
rije, Denemarken, Engeland en Hongarije. 
Marion (25) schaamt zich achter haar laptop
in Parijs dat haar land opnieuw heeft geko-
zen voor “La France aux Français” en niet
voor Europa. Dat zoveel jongeren vandaag
geen probleem hebben met de racistische
slogans van het FN staat mijlenver van haar
leefwereld. Samen met duizenden andere
jongeren verzamelde ze die dag aan de Bas-
tille. Kleinere protestmarsen vonden plaats
in Toulouse, Bordeaux, Nantes en Straats-
burg. ‘Het was een kans om te tonen dat niet
alle jonge Fransen Europa de rug toekeren,
maar draaide uit op de zoveelste antifascisti-
sche mars. We zijn als de dood voor het
geluid van glimmende bottines, maar het
echte gevaar is de stilte van onze pantoffels.
Waarom bundelen jonge Europeanen hun
krachten niet?’
Twee journalisten maakten zich onlangs in
de Britse krant The Guardian dezelfde
bedenking. Waarom kijkt de jeugd in Europa
apathisch toe tot er niets meer overblijft om
zich aan vast te klampen? Politiek pessimis-
me en economische uitzichtloosheid zouden
jongeren steeds verder naar de uiteinden
van het politieke spectrum drijven, tussen
anarchie en fascisme. De rest stemt niet,
protesteert nog amper. 

DE ONZICHTBAREN
Eénentachtig dagen voor 24mei begon ik
voor MO.be aan een marathon langs alle
hoofdsteden van de EU. Ik ging op zoek naar
de jonge gezichten achter de werkloos-
heidscijfers en maatpakken in Brussel. Ik
wilde onderzoeken of de generatie die nog
niet geboren was op het moment dat de fun-
damenten van de EU werden gelegd, wak-
ker ligt van de eenheid zonder ooit de
gewelddadige verdeeldheid gekend te heb-
ben. Is er liefde zonder de pijn van liefdes-
verdriet te hebben geleden? Ik vond vooral

jongeren die massaal de facebookpagina
van het Europese Parlement leuk vinden,
maar afwezig zijn als er gestemd moet wor-
den. Ze hebben op elk moment toegang tot
alles, maar leven alsof alle wegen geblok-
keerd zijn, genieten de meeste keuzevrij-
heid ooit en voelen zich toch permanent ver-
lamd. 
De betekenis van politiek wordt steeds vager.
Vast staat dat steeds minder jongeren in
Europa stemmen als een middel tot verande-
ring zien. In een grootschalige enquête onder
Europese jongeren in 2013 gaf drie op de tien
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wetenschappen als jongste vicevoorzitter
mee een internationale organisatie die de
kloof tussen jongeren en politiek wil dich-
ten. Haar droom is om dit jaar nog een inter-
nationaal radiostation op te richten voor en
door studenten en ja, ooit misschien toch die
modeopleiding te volgen, als ze tijd heeft. 

Na jaren oorlog geldt sinds 2004 een wapen-
stilstand met Turkije en open grenzen in
Cyprus, maar een VN-bufferzone snijdt het
land nog steeds doormidden. Wederzijdse
vijandigheid tiert welig, maar Vasilis (31) uit
Grieks-Nicosia weigert nog langer te wach-
ten op een diplomatieke oplossing om vrede
te sluiten. Tegen zijn eigen nationalistische
inborst in stak hij in mei voor het eerst de
grens over. Daar groeide de Turks-Cyprioti-
sche architecte Ceren (33) op in het huis
waar zijn ouders jaren geleden op de vlucht
sloegen voor het Turkse leger. 
‘Op een dag vond ik op zolder als kind een
doos met spullen van een ander gezin’, ver-

telt Ceren. ‘Niemand kan zich thuis voelen in
een huis waar anderen hebben geleden.’
Samen willen ze in spookstad Famagusta,
ooit een bloeiende kuststad, die al dertig jaar
wordt bezet, zand over het verleden gooien
met een ecoproject dat de diplomatieke
impasse en het nationalisme overstijgt. ‘Tur-
kije heeft hier niets te zoeken’, vertelt Vasi-
lis, ‘maar als er één ding echt is, dan is het
dat zowel zij als ik hier moeten samenleven.’

#DOEN
Protest is een relikwie uit het offline tijd-
perk van wapperende vlaggen, hippies in
bloemetjesjurken of een valse droom in ver-
re Arabische oorden. Vandaag zijn we
hashtagactivisten. We tweeten #Gree-
ce2014 en #SorryEurope, veilig achter onze
laptops, de rest is naïef. Binnen de grijze
zone tussen droom en werkelijkheid, in de
schemerzone van de wet, doen dwarse jon-
geren waar het beleid het over zou moeten
hebben: zich afvragen waarom hun samen-
leving de werkelijkheid zomaar voor waar
aanneemt, en die werkelijkheid dan een
geweten schoppen.
Met spuitbussen en stencils die hij met een
tandboor uitsnijdt, maakt een Atheense
tandarts zonder klanten onder het pseudo-
niem Mapet (35) graffiti ‘om de apathie en
het opkomende fascisme in Griekenland te
ontzenuwen’. ‘Zolang ik me kan herinneren
bepalen media over de hele wereld de
publieke opinie. De protesten in 2011 heb-
ben niets veranderd. Het kost me slechts 1
euro en 45minuten om tegenpropaganda te
maken die mensen aan het denken zet.’ 
Mapets werk maakt deel uit van een golf
maatschappijkritische straatkunst die sinds
de crisis Athene en andere Europese steden
overspoelt. Zijn stencils zijn meer dan “ille-
gale” muursnoepjes of kleurrijke kronieken
van een land in crisis. ‘Hoe meer autoriteiten
en media de publieke opinie willen laten
geloven dat ze een smet in de publieke ruim-

te zijn, hoe meer ze een politieke betekenis
krijgen die de greep van de heersende klas-
se op de burgers kan saboteren’, legt de jon-
ge Atheense antropoloog Pafsanias (32) uit. 

‘Er groeit een heel ander idee van politiek in
mijn hoofd dan dat in studieboeken of politie-
ke campagnes’, zegt Massi (28), een naar
Spanje uitgeweken Italiaanse architect zon-
der werk. Elke week komt hij met een hand-
vol jongeren samen in een gekraakt dien-
stencentrum in hartje Madrid. Via illegale
guerrilla-acties in de stad maken ze muziek
opnieuw democratisch in tijden waarin cul-
tuurhuizen de deuren moeten sluiten door
besparingen en hun overheid spontane
muziekoptredens aan banden legt om moge-
lijke haarden van opstandigheid te smoren.
‘Democratie begint niet bij verkiezingen of
een Occupy-beweging. Ze ontstaat in de
politieke ruimten waar iedereen kan deel-
nemen en waar we de knowhow die we
opdeden aan de universiteit en die bedoeld
was voor banen die er niet zijn kunnen
gebruiken. Waarom zijn die initiatieven geen
politiek engagement?’ 

JONG GELEERD
Wat hebben jongeren anno 2014 na zes jaar
crisis geleerd? Tegen de werkelijkheid valt
niets te beginnen: geen politiek, geen pro-
test, geen activisme, geen apps, geen hand-
leidingen op Youtube of tweets. Toch komt
van Helsinki tot Athene een jonge E-genera-
tie langzaam uit haar schulp. Ze staat daar
niet weerloos en naakt. Ze is niet cynisch en
oud geworden voor haar tijd. Ze vraagt zich
niet langer af of de mechanismen achter de
werkelijkheid waarin ze leeft waar zijn of
niet, maar waarom iedereen ze zonder
nadenken als waarheid aanvaardt. Ze durft
zich te verzetten tegen als werkelijkheid
vermomde idealen en voert politiek daar
waar het voor haar een verschil maakt: in de
kleine waanzin van alledag. 
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aan niet te zullen stemmen bij de Europese
verkiezingen dit jaar. Niet desinteresse in
politiek, maar wantrouwen in politici en
instellingen was het meest gehoorde motief. 
Het lijkt onwerkelijk dat een crisis die hen
de adem beneemt alle 5,9miljoen werkloze
jongeren koud laat. Alsof ze geen pathos
hebben, niet aanwezig zijn en als lege hul-
zen ergens doelloos in hoopjes rondhangen,
wachtend tot iemand anders voor hen een
plek om te blijven heeft gevonden. 
Politiek mag dan haar magie verloren heb-
ben, deze generatie is zich meer dan ooit
bewust van haar impact. Ze is niet opge-
groeid met de dreiging van oorlog, maar
werd volwassen in een Unie die langzaam
uitrafelt. Ze heeft gezien hoe de sociale
democratie haar in de steek laat, hoe natio-
nale identiteit en politieke vertegenwoordi-
ging, de fundamenten van het Europese ver-
haal, holle begrippen zijn en verlangt naar
richting en betekenis. 
Haar liefdesverdriet is misschien nog bitter-
der dan dat van de vorige generatie, omdat
het cynisch is en romantisch tegelijk. Pre-
cies daarom kiezen jongeren nu voor poli-
tiek op onbegraasde weiden waar geen
stemvee komt, in de dagelijkse strijd buiten
de schijnwerpers, wanneer het momentum
voorbij is en de media verveeld raken, en
soms in de schemerzone van de wet.

#WAARHEID
Omdat de samenleving hen valse antwoor-
den geeft, zoeken jonge Europeanen naar
de waarheid van nu, niet die van een giste-
ren dat niet van hen is of die de van loze
beloften voor morgen. Ze hebben een
smartphone, maar moeten met rooksigna-
len hun frustraties aan politici uiten. 
In Warschau bevestigt kunststudente Zuza
(29) haar bestaansrecht door haar eigen
geschiedenis uit de doofpot van het verleden
te rukken. ‘Nu de trauma’s na twintig jaar
zwijgen langzaam een plaats krijgen, stelt
mijn generatie vragen die te lang taboe
waren. We willen weten wie we zijn.’ Door de
nazibezetting en daarna de Sovjetperiode is
de Poolse identiteit een obsessie geworden.

De conservatieve zucht naar bevestiging in
de samenleving bepaalt dat de Poolste Pool
alle kansen krijgt en de anderen niets. 
Als halfbloed Joodse met vuile familiewas
tijdens de oorlog ziet Zuza haar eigen ‘Pools-
heid’-radar dubbel falen. De straten en
muren van de hoofdstad zijn haar artistieke
klankbord waar ze, soms tegen de zin van de
gevestigde orde, vragen op de samenleving
afvuurt. ‘Dit soort taboedoorbrekende
publieke kunst is ook in de rest van Europa
meer dan ooit nodig’, vindt Zuza. ‘Net als
Polen is Europa een lichaam met veel waar-
devolle handen en voeten. Het is tijd dat we
dat erkennen en leren samenwerken.’

Twee jaar geleden, tijdens de gewelddadig-
ste dinsdagnacht in de Roemeense geschie-
denis sinds de revolutie die Ceau_escu ten
val bracht, bevond Vlad (25) zich in het cen-
trum van Boekarest tussen honderden jon-
geren die stenen gooiden naar de oproerpo-
litie. Een dag later post hij een blogbericht
over een nacht waarin de ‘apathische jeugd
die haar tijd doodt in clubs en de wereld redt
met likes’ de straten opgaat om haar woede
te uiten over de huidige maatschappelijke
en politieke situatie in Roemenië. ‘Mis-
schien had iemand hen opgestookt, gemani-
puleerd. Maar hun woede was zo echt als
het traangas. Woede tegen corrupte, incom-
petente politici die hen geen andere keuze
geven dan het land te verlaten.’
Omdat de jeugd onbevooroordeelde infor-
matie nodig had, richtte hij met andere Roe-
meense jongeren een onafhankelijk ‘jour-
nalistenhuis’ op, tegen het waarheidsmono-
polie van de mediamagnaten. Ze werken
uitsluitend via crowdfunding en hun Gonzo-
stijl wordt door jongeren over het hele land
geprezen en hun berichtgeving als enige
betrouwbare informatiebron beschouwd.
Het protest heeft weinig veranderd, maar
jongeren zijn zich sindsdien meer dan ooit
bewust van politiek en de behoefte zich te
informeren, zegt Vlad. ‘Elke generatie heeft
haar stroom. De oever verandert niet, maar
zolang er nieuw water toevloeit, blijft de
rivier in beweging.’ 

#DURVEN
Zodra de waarheid aan het licht is gebracht,
begint een politiek van durven; durven te
kijken naar wat je samenleving niet wil zien,
durven te spreken over of met wie niet
gesproken mag worden, durven te zijn wat
je overheid onmogelijk maakt.
Parisa Khosravi (21) droomde als kind van
een modeopleiding in de Verenigde Staten,
maar haar huisarts raadde haar voor alle
zekerheid aan om toch niet te hoog te mik-
ken, met zo’n vreemde naam. ‘Politici
erkennen het probleem niet. Je kan
schreeuwen dat er iets moet veranderen,
maar het is belangrijker dat we beseffen
wat we er zelf iets aan kunnen doen.’ 
De meeste Zweedse jongeren zijn echter
meer bezig met hun diploma en bang van
confrontatie. ‘Als iedereen zwarte jekkers
draagt, moet je hier niet in een witte opda-
gen. De samenleving gelooft niet in jonge-
ren, dwingt hen zich te conformeren.’ Daar-
om mikte ze hoger dan haar huisarts. In
haar vrije tijd leidt de studente politieke
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‘We zijn als de dood voor
het geluid van glimmende
bottines, maar het echte
gevaar is de stilte van onze
pantoffels. Waarom bun-
delen jonge Europeanen
hun krachten niet?’
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