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2. Abstract 
 
"Jongeren en geweld" is een thema dat niet zelden aanleiding geeft tot ongerustheid en verhitte 
discussies. Media, politici en wetenschappers besteden ruim aandacht aan het fenomeen. Jongeren 
komen hierbij in hoofdzaak als probleem in beeld. Bovendien lijkt de overtuiging dat jongeren steeds 
gewelddadiger worden algemeen aanvaard. Als antwoord op die maatschappelijke bezorgdheid 
worden door beleidsmakers allerlei initiatieven genomen, zowel preventief als repressief. De mening 
dat jongerengeweld de laatste jaren is toegenomen, is echter zelden gestoeld op een wetenschappelijk 
onderbouwde analyse. Bovendien wordt in het debat de mening en perceptie van jongeren zelf niet of 
onvoldoende betrokken. In dit boek brengen onderzoekers van de KU Leuven in opdracht van het 
Vlaams Vredesinstituut alle recente gegevens samen die in Vlaanderen beschikbaar zijn over 
jongerengeweld. Naast een kritische kijk op dit bestaande cijfermateriaal, worden ook nieuwe 
diepgravende analyses uitgevoerd op cijfers van het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) en de 
Veiligheidsmonitor. Dit kwantitatief luik schetst een beeld van de omvang, aard en evolutie van de 
problematiek. Bovendien worden ook de resultaten van nieuw kwalitatief onderzoek naar de attitudes 
en perceptie van jongeren zelf gepresenteerd. Dit maakt van deze studie een belangrijke aanvulling op 
het beschikbare onderzoek. Het boek 'Jongeren en geweld' geeft beleidsmakers en iedereen met een 
hart voor jongeren een actueel en genuanceerd beeld van jongerengeweld. Uit de kwalitatieve 
bevraging blijkt dat jongeren uiteenlopende betekenissen en invullingen geven aan het begrip 
‘geweld’. Hoewel de jongeren in het algemeen negatief staan tegenover het gebruik van geweld, 
vinden ze het in sommige situaties net wel het juiste antwoord. Daarnaast wordt vaak vergeten dat 
jongeren ook slachtoffer worden van geweld, waarbij jongens eerder slachtoffer worden van 
bedreigingen en fysiek geweld, en meisjes eerder slachtoffer worden van seksuele delicten. Bijgevolg 
blijken meisjes zich onveiliger te voelen dan jongens.  
 
 
3. Trefwoorden 
 

Thema(’s) Delinquentie 

Trefwoord(en) Jeugdbeleid; Kinderen in kwetsbare situaties: Geweld; Uitbuiting 

 
 


