PERSBERICHT
Jongvolwassenen pessimistisch over de toekomst van de samenleving,
blijkt uit boek Mark Elchardus.
Brussel – 6 oktober 2015. Vandaag stelt Mark Elchardus het boek Voorbij het narratief van
neergang voor, resultaat van een onderzoek waarbij 2000 jongvolwassenen werden
geïnterviewd. Het onderzoek gebeurde in samenwerking met de Stichting P&V.

Declinisme: geloof dat onze samenleving in een neerwaartse spiraal zit
Onze samenleving zit in een neerwaartse spiraal. Dit gevoel is sterk aanwezig bij de 2000
jongvolwassenen die voor dit boek werden geïnterviewd. In Voorbij het narratief van
neergang analyseert socioloog Mark Elchardus dit wijdverbreide en hardnekkige gevoel,
het geloof dat onze welvaart en welzijn teloorgaan.
Over hun persoonlijke leven – hun werk, loopbaan, gezinsleven, woning, woonomgeving –
zijn de leden van deze generatie (zeer) optimistisch. Dat staat in scherp contrast tot hun
verwachtingen voor de samenleving. Daar verwachten zij steile neergang, zien zij alles van
waarde (werkgelegenheid, werkzekerheid, veiligheid, milieu, sociale cohesie…) verloren
gaan. In het boek worden de gevolgen van dat geloof in neergang, dat declinisme,
grondig onderzocht. Hieruit blijkt dat niet een zwakke sociaaleconomische positie of
bestaansonzekerheid tot dit declinisme leidt, maar dat omgekeerd het geloof in
maatschappelijke neergang mensen angstig, bestaansonzeker en onverdraagzaam
maakt, ongeacht hun sociaaleconomische positie.

Grote maatschappelijke verschillen
Grote delen van deze generatie van mensen tussen 25 en 35 jaar gaat het goed.
Globaal genomen kan men haar omschrijven als een 75-25-generatie, met drie kwart
die het voor de wind gaat en een kwart dat moeilijkheden heeft. Ongeveer één op
twee van die laatsten is bestaansonzeker. De generatie wordt echter gekenmerkt
door ongelijkheid. Moslims en niet-moslims, Franstaligen en Nederlandstaligen, en
vooral laag- en hooggeschoolden zijn gescheiden door grote sociaaleconomische
verschillen. Van de Franstalige, laaggeschoolde moslims is 47% werkloos, van de
Nederlandstalige, hooggeschoolde niet-moslims 3%.

Geloof in de toekomst: essaywedstrijd van de Stichting P&V
Mark Elchardus benadrukt dat zijn boek geen oefening is in pessimisme, maar “een
uitgesproken pleidooi voor en een aanloop tot een politiek van hoop, goesting en
vooruitgang. Immers, voorbij de neergang ligt de weg vooruit.” Daarom lanceert de
Stichting P&V een oproep naar essays “Voorbij neergang” bij het ruime publiek. De prijs zal
worden uitgereikt aan degelijk onderbouwde, goed beargumenteerde en helder
geschreven essays die het narratief van neergang kunnen weerleggen, duidelijk kunnen
maken hoe onze samenleving de grote uitdagingen aankan, of kunnen weergeven hoe
de verspreiding van het geloof in neergang kan worden gestuit, …. Meer informatie is op
de website terug te vinden: www.foundationpv.be .
Mark Elchardus is socioloog, em. prof. aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij werkte vooral rond
tijdsordening en culturele sociologie. Hij is een veelgevraagd expert in de media.
Perscontact
Stichting P&V - Marnic Speltdoorn, afgevaardigd bestuurder
02/250 92 09 - stichting@pv.be - www.foundationpv.be
Verdere informatie
De persconferentie over het onderzoek en het boek “Voorbij het narratief van neergang”
zal plaatsvinden op 6 oktober om 10u in het P&V-gebouw, Koningsstraat 151, 1210 Brussel.
Op 27 oktober geeft Mark Elchardus een lezing over zijn boek en kan u er met hem in
debat treden. Aansluitend kunnen ook vragen gesteld worden over de oproep naar
essays. Deelname is gratis, maar inschrijven via de website van de Stichting P&V is
noodzakelijk.
Waar en wanneer? P&V-gebouw, Koningsstraat 151, 1210 Brussel, 27 oktober 2015, 18u3020u30

De Stichting P&V is een stichting van openbaar nut en heeft zich tot taak gesteld de
sociale uitsluiting van jongeren te bestrijden. Uitgaande van de voornaamste waarden van
de sociale economie, legt de Stichting de nadruk op actieve participatie, zelfstandigheid
en maatschappelijke verantwoordelijkheid van jongeren. Een belangrijke activiteit van de
Stichting is de Burgerschapsprijs die sinds 2005 jaarlijks wordt uitgereikt.
De voorbije 3 jaar werkte de Stichting op een groot project rond het tegengaan van
vroegtijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid. De komende jaren zal ze werken aan
projecten die in de lijn liggen van de resultaten van de studie rond
toekomstverwachtingen van jongvolwassenen. Meer informatie vindt u op de website
www.foundationpv.be

