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Communiqué de presse

STIJGEND SUCCES VAN DE DEMOCRATIEFABRIEK:
EEN NIEUWE EXPO OPENT DE DEUREN IN EUPEN
Hoe maak je jongeren warm voor thema’s als identiteit, diversiteit en burgerschap? Hoe
kan je ze prikkelen en reacties losweken?
De interactieve tentoonstelling ‘De Democratiefabriek’, die op 18 september de deuren
opent in het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap in Eupen, is een efficiënt
instrument gebleken om deze onderwerpen aan te kaarten.
De Democratiefabriek benadert de thema’s identiteit, diversiteit en burgerschap op een
originele manier. Door ‘machines’ te bedienen moeten de jongeren reageren en hun ideeën,
twijfels en vooroordelen toetsen. Ze moeten stelling innemen over – soms controversiële –
onderwerpen die raken aan de diversiteit van onze samenleving en het functioneren van onze
democratie.
Van bij het begin, in 2012, is deze expo van de hand van het BELvue Museum een
vernieuwend educatief instrument gebleken, zowel voor leerkrachten als voor animotoren van
groepen jongeren. In zes jaar tijd hebben bijna 25.000 jongeren zo met hun bezoek de
democratie van morgen ‘gefabriceerd’. De Democratiefabriek is opgevat als een reizende
tentoonstelling, die voor een paar weken neerstrijkt in een gemeente.
Met de actualiteit van de voorbije twee jaar en het polariserende opinieklimaat is het
noodzakelijk om met jongeren te werken rond thema’s als vrije meningsuiting, diversiteit en
samenleven. Daarom ook hebben verschillende organisaties gevraagd om de expo
permanent te mogen opzetten, zoals nu in het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.
Het BELvue Museum, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, is het museum
van België en haar geschiedenis; het is tevens een centrum voor de democratie. Het
Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en BELvue werken al een tiental jaar samen, met
de installatie in het Parlement van een educatieve zaal voor de workshop Democracity, een
andere ‘burgerschapsactiviteit’ van BELvue. Voortaan hebben de jongeren uit de
Oostkantons, met de tweetalige Duits-Franse versie, ook een ‘Fabriek’ dichtbij huis.
Meer informatie:
www.democratiefabriek.belvue.be (in het Nederlands)
www.fabriquedelademocratie.belvue.be (en français)
www.demokratiefabrik.belvue.be (auf Deutsch)
De Democratiefabriek is een project van BELvue in Brussel.
De tentoonstelling (tweetalig Frans-Nederlands) kan elk jaar worden
bezocht van januari tot mei in BELvue. Ze gaat ook op tournee in heel
België.
De tentoonstelling (tweetalig Duits-Frans) kan worden bezocht vanaf 18
september in het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap in Eupen.
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Praktisch:
Voor jongeren vanaf 14 jaar, in groep. De tentoonstelling is bedoeld voor schoolse of
buitenschoolse groepen.
Gratis toegang; reserveren verplicht
Pedagogisch dossier voor de begeleiders te downloaden via de website van de Fabriek

Perscontact:
Mathilde Oechsner – Communicatieverantwoordelijke BELvue
oechsner.m@kbs-frb.be - 02/545 08 02

2

