Senator Anne Lambelin pleit voor meer jongeren in het parlement
in de Mensenrechtenraad van de VN in Genève

Op 21 en 22 november 2016 vond in het kader van de VN-Mensenrechtenraad het 1e Forum over
mensenrechten, democratie en de rechtsstaat plaats. Doel van het forum, dat om de twee jaar zal
plaatshebben, is in de Mensenrechtenraad een reflectie op gang te brengen over de relatie tussen
die drie domeinen. Het algemene thema van de eerste zitting was: “Verbreding van de
democratische ruimte: de rol van jongeren in de publieke besluitvorming”. Het debat werd
uitgewerkt in vier themavergaderingen. Er waren meer dan 600 deelnemers.
Via de IPU, die een erkende partner is van de
Mensenrechtenraad, werd senator Anne Lambelin uitgenodigd
als panellid voor het debat over het thema “Van formele
participatie van jongeren naar een participatie die echt iets
verandert (From formal to transformative participation of
youth)”.
In de marge van het Forum werd ook de campagne Not Too
Young to Run (Niet te jong om zich verkiesbaar te stellen)
gelanceerd, een initiatief van de VN-gezant voor de jeugd, de
IPU en UNDP (United Nations Development Programme) dat
vooral tot doel heeft de verkiesbaarheidsleeftijd te verlagen en
gelijk te schakelen met de leeftijd waarop men mag stemmen. Anne Lambelin nam daar
eveneens het woord
De IPU zet sinds 2010 sterk in op de participatie van jongeren aan de politiek, meer bepaald op
het niveau van het parlement. Binnen de organisatie werd een Forum van jonge parlementsleden
opgericht en sinds 2014 organiseert de IPU elk jaar ook een wereldconferentie van jonge
parlementsleden. Mevr. Lambelin nam deel aan de conferenties in 2014 en 2015.
In een baanbrekende studie (2016) heeft de IPU ook de aanwezigheid van jongeren in meer dan
100 parlementen in de wereld in kaart gebracht, de oorzaken van hun ondervertegenwoordiging
onderzocht en tien aanbevelingen aan de parlementen, de politieke partijen en andere instanties
geformuleerd om meer jongeren bij de politiek te betrekken.
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