
Doe mee met ‘This is me!’

Een bijdrage leveren aan een maatschappij waarin alle jongeren
ongeacht hun etniciteit en geloof hun plek weten te vinden. Dat is het
doel van de campagne This is me! Ook uw gemeente kan daarin een rol
spelen zodat we gezamenlijk werken aan een stabiele en veilige
samenleving waarin alle burgers hun kansen weten te pakken.

 

This is me! is een campagne die moslimjongeren weerbaarder wil

maken bij gevoelens van discriminatie en uitsluiting. Met ‘peer

education’ biedt deze campagne moslimjongeren tools om

vooroordelen en vormen van discriminatie te ontkrachten.

 

Daarmee leren ze op een constructieve manier hun gevoelens

van uitsluiting te relativeren. Met ‘peer activation’ stimuleert deze

campagne jongeren bovendien om zelf acties te bedenken en te

ondernemen. Dat kan bestaan uit het delen van ervaringen en

bieden van voorlichting en  ook door de inzet van rolmodellen en

participatie in activiteiten. De jongeren bepalen zelf hoe ze hun

activiteiten vorm willen geven. Deze activiteiten zetten in op het

vergroten van de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van

jongeren.

 

WAAROM ZOU UW GEMEENTE MEEDOEN?

 

Moslimjongeren uit verschillende etnische groepen worstelen

met hun identiteit binnen de Nederlandse samenleving. Uit

onderzoek blijkt dat moslimjongeren zich niet altijd door de

maatschappij geaccepteerd voelen als volwaardige burgers.

Uitspraken in de media en politiek over moslims en islam maken

dat jongeren zich gestigmatiseerd kunnen voelen. Dit kan het

voor hen moeilijker maken om hun plaats in de wijdere

samenleving te ontdekken. Bij enkelen leidt het zelfs tot

vervreemding. U kunt de moslimjongeren in uw gemeente

handvatten meegeven om op een positieve manier om te gaan

met vooroordelen en processen van in- en uitsluiting. Zo draagt

u bij aan een stabiele en veilige samenleving waarin alle burgers

ongeacht hun geloof en etniciteit, hun mogelijkheden optimaal

kunnen benutten.



MEER INFORMATIE OVER THIS IS ME! 
 
This is me! is een campagne van Movisie en
onderdeel van het Kennisplatform Integratie &
Samenleving (www.kis.nl). We gaan uit van een
meerjarige en campagne-achtige aanpak en nemen
de werkwijze van de campagne We Can Young als
voorbeeld. We zijn geïnspireerd door veel jongeren
die zich vervreemden van de samenleving, worstelen
met eigen identiteit, vragen rondom religie, afkomst
en identiteit in de context van de Nederlandse
samenleving. En ook vragen over hoe om te gaan
met gevoelens van uitsluiting en ervaren
discriminatie.
 
We willen een beweging realiseren van participatie en
activering van en door jongeren samen met
coalitiepartners. De jongeren ondernemen in hun
vriendenkring, in de buurt, op school of op het werk
acties om een positieve houding ten opzichte van het
thema te stimuleren. 
 
Vanuit de campagne bieden we de jongeren een
menu van materiaal, trainingen, werk-ateliers,
aanpakken die zij kunnen inzetten in de campagne.
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HOE KUNT U MEEDOEN? 

 

U kunt This is me! ook vormgeven in uw gemeente. Zo kunt u met

lokale partners activiteiten organiseren in het kader van This is

me! De campagne is grotendeels gefinancierd door het

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wel vragen

we iedere gemeente om een financiële bijdrage om de kosten

volledig te kunnen dekken. We willen graag samen met u

daarover in gesprek om het verder op te pakken.

 

 

  

 

 

 

WAT LEVERT HET U OP?

 

• Versterking van uw gemeentelijk beleid en lopende projecten

• Deelname aan een landelijke campagne die voor een groot

deel gefinancierd is

• Bekendheid voor uw inzet

• Het activeren van moslimjongeren in uw gemeente

 

WAT DOEN WIJ VOOR U? 

 

Movisie ondersteunt vijf gemeenten en selecteert en

ondersteunt hun lokale projectuitvoerders bij het (verder)

ontwikkelen en uitzetten van de This is me! campagne. Movisie

biedt naast ureninzet van adviseurs tevens producten. Ook

zullen we de campagne digitaal ondersteunen door een

geïntegreerde sociale media campagne.

 

CONTACTGEGEVENS

 

Heeft u nog vragen en/of behoefte aan toelichting over de

 This is me! campagne? Neem gerust contact met onze

contactpersonen.

 

Projectleider: Jamila Achahchah

E-mailadres: j.achahchah@movisie.nl

 

Projectmedewerker: Sahar Noor

E-mailadres: s.noor@movisie.nl

 

Project assistant: Siham El Moussaoui

E-mail: s.elmoussaoui@movisie.nl


