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Interpellatie van mevr. Fraiteur: Jongeren en covid: wat kan de gemeente doen.
Mevr. Fraiteur wijst erop dat de pandemie vanuit strikt gezondheidsoogpunt weinig gevolgen heeft voor
jongeren maar zij wel ernstig treft vanuit psychologisch oogpunt en hen belemmert bij het leren. Uitingen van
ongenoegen en zelfmoordpogingen nemen toe. Sinds de tweede lockdown is er meer vraag naar psychiatrische
hulp en opvangcentra voor jongeren zijn verzadigd (verdrievoudiging van het aantal aanvragen). Jongeren lijden
vooral onder eenzaamheid, gebrek aan contact, het verbod op bijeenkomsten en moeilijkheden op school. Op
initiatief van de WGO zal in april een wereldtop voor jongeren worden gehouden om de nodige middelen te
voorzien voor de herstelperiode na covid.
In ons land hebben bezorgde ouders de Facebook-actie "Trace ton cercle" gelanceerd om de aandacht te
vestigen op de nefaste gevolgen van deze crisis voor de geestelijke gezondheid van tieners. Hebben we een idee
van de omvang van dit probleem in Ukkel? Hoeveel jongeren in Ukkel hebben psychologische problemen of
verlaten de school? Wat zijn de acties van de gemeente op dit vlak? Werkt de gemeente samen met andere
partners? Ze is er zich van bewust dat de acties die op gemeentelijk niveau kunnen worden ondernomen, beperkt
zijn.
De h. Norré deelt de bezorgdheid van mevr. Fraiteur. Dankzij een federale enveloppe van drie miljoen
euro investeert de minister van Maatschappelijke Integratie in de ondersteuning van jongeren via OCMW's maar
elk overheidsniveau moet worden gemobiliseerd.
De h. Clumeck, (psychiater van opleiding) bevestigde de explosieve stijging van het aantal opgenomen
patiënten in kinderpsychiatrische inrichtingen in Brussel en Waals-Brabant.
Mevr. Lederman-Bucquet deelt mee dat de Joodse sociale dienst, dankzij financiële steun van de FGC,
een programma heeft kunnen opzetten om jongeren wier ouders of grootouders door de epidemie zijn
omgekomen te helpen bij het rouwproces.
Schepen Lambert-Limbosch antwoordt dat het college bewust is van de bijzondere gevolgen van de
pandemie voor jongeren. De gemeente stelt op dit gebied geen statistieken op. Deze worden centraal uitgevoerd
door de Directie Onderwijs voor alle scholen van de Franse Gemeenschap en de gegevens voor 2020 zijn nog niet
beschikbaar. De praktijk van de schoolbegeleiding (preventiedienst) bevestigt het algemene gevoel: jongeren
hebben grote moeilijkheden, schooluitval neemt toe, soms in sluipende vorm. Er is nog geen toestand van
verzuim maar het is moeilijker om zich te concentreren via onlinelessen. Een volledige terugkeer naar fysieke
lessen kan dit probleem oplossen.
De gemeentediensten proberen hun activiteiten voort te zetten ondanks de omstandigheden en ook vzw
Le Pas heeft activiteiten rond schoolondersteuning voortgezet. In 2020 werden 42 gezinnen geholpen. De
straathoekwerkers bleven in contact met jongeren. Er werd een studieruimte voor studenten ter beschikking
gesteld. De gemeente stelt ook computers ter beschikking voor schoolwerk. Sinds september volgt Le Pas ± 150
jongeren, of ongeveer 60 gezinnen, vooral via takenscholen. Het OCMW steunt jongeren in moeilijkheden ook bij
hun schoolopleiding. Ook de ondersteunende cel van het Ukkelse gezondheidscentrum biedt psychologische
steun.
Schepen Delwart zei dat de directeur van het jeugdcentrum "Antirides" wandelingen en bezoeken aan
tentoonstellingen in het cultureel centrum had georganiseerd. Aangezien jongeren van 13 tot 18 jaar weer
kunnen sporten, heeft de Ukkelse Jeugddienst voor de komende paasvakantie het programma "Youth Start"
opgezet.
Schepen Gol-Lescot zei dat haar diensten er bij de schooldirectie sterk op heeft aangedrongen om het
contact tussen leerkrachten en leerlingen zoveel mogelijk te behouden.

