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1. Een woordje uitleg
‘Young people are angry’: the teenage activists shaping our future!
Wat een krantenkop! Zijn jonge mensen echt zo boos? Waarom? Voel je je aangesproken door de jongeren en de thema’s uit dit krantenartikel*? Wat doe je ermee? Hoe
betrokken bij de wereld om hen heen zijn kunstenaars? Wat denk je? Het leek ons een
interessant uitgangspunt voor onze werkweek te op te starten.
Waarom trekken we een week lang naar een bijzondere plek om er samen te werken,
zoeken, ervaren? Waarom blijven we niet gewoon op school? Wat is er zo bijzonder aan
de werkweken van de Woordafdeling?
We kiezen ervoor om jullie kennis te laten maken met de artistieke kijk op de dingen van
mensen die volop in het theater, de film, de dans zitten. Deze gastdocenten bieden altijd
een ontzettende verrijking bovenop het werk met jullie vaste leraren.
Een week lang leveren we ons over aan een creatief proces dat net even buiten de lijntjes
van het werk op school valt. Maar dat er ook razend veel, haast alles mee te maken heeft.
Een stroomstoot die nog lang moet nazinderen binnen de muren van de toneel-, dansen audiostudio’s van de Kunsthumaniora!
Elke dag zal je samen met één van de gastdocenten zoeken naar een verhaal, een beeld,
een geluid… Over deze gastdocenten vind je meer uitleg verder in het boekje. Dat
zoeken en werken gebeurt vooral in de prachtige ruimtes van De Beursschouwburg (zie
‘Locatie’). En soms trek je met je groep en je docent de stad in, want we zitten midden in
het centrum van het bruisende Brussel – een tapijt van indrukken en prikkels.
Na de lange werkdag gaan we slapen in jeugdhotel “Meininger”, Henegouwenkaai
33, Saint-Jans-Molenbeek, Brussel 1080. Dat maakt het mogelijk om een voorstelling
mee te pikken, maar ook om het toonmoment van vrijdag goed voor te bereiden.
Want vrijdag zijn familie en vrienden uitgenodigd om naar een weergave van jullie
ervaringen te komen kijken. Afspraak op vrijdag 14 september om 14.00u in de
Beursschouwburg.
Alle informatie vind je in dit boekje!

* Het volledige artikel vind je achteraan in deze bundel.

2. Locatie
Dit jaar werken we gedurende de dag in een gebouw met een geschiedenis, in het centrum
van de stad, meer bepaald in De Beursschouwburg.
De Brusselse Beursschouwburg is een multidisciplinair kunstencentrum: je kan er terecht
voor een hele resem activiteiten: theater- en dansvoorstellingen, concerten, expo’s,
debatten en lezingen. De Beursschouwburg staat bekend als een huis dat jonge en
vernieuwende artiesten een platform biedt. Zo vind je er vaak de grote namen van morgen terug.
Maandag ochtend worden jullie verwacht aan de Beursschouwburg. Er is begeleiding
voorzien tussen de Beursschouwburg en de Meininger hotel.
Adres en bereikbaarheid van de Beursschouwburg:
Auguste Ortsstraat 20-28, 1000 Brussel
Met het openbaar vervoer:
TREIN Centraal station
METRO Lijn 1 of 5, halte De Brouckère of Sint-Katelijne
TRAM 3, 4, 33 (avond), halte Beurs
BUS 48, 95, halte Beurs

3. Afspraken
Aankomst
De internen en andere leerlingen worden verwacht om 8u35 aan de deur van de
Beurschouwburg zodat we om 9 uur de dag kunnen beginnen. Niet vergeten om
maandagochtend je valies mee te nemen naar de Beursschouwburg! Lakens en
kussenslopen zijn voorhanden, handdoeken niet.
Verdeling van groepen
Op maandag wordt een doorschuifsysteem georganiseerd, waardoor jullie kennis
kunnen maken met de verschillende workshops. Maandagavond kiezen jullie met
welke gastdocent jullie in zee willen gaan. Dinsdagochtend wordt de definitieve
groepen bekend gemaakt. Jullie werken dan met diezelfde gastdocent verder de
rest van de week.
Middag- en avondmaal
De lunch wordt jullie geserveerd in ons vroegere schoolgebouw op wandelafstand
van het Beursgebouw. We vertrekken om 13 uur naar de refter van dit vernieuwde
schoolgebouw in de Moutstraat, nr. 24 om van een warme maaltijd te genieten.
Na het dagprogramma worden er heerlijke broodtjes voorzien als avondeten. Hiervoor werken we samen met Bel’O. Het is een sociaal project: via tewerkstelling
en arbeidszorg wil het de meest kwetsbare Brusselaars aan eenzinvolle job helpen
met het oog op maatschappelijke integratie.
Verantwoordelijkheid
Je bent op tijd, want een goede verloop van de werkweek hangt af van ons allemaal. Tijdens de voor- en namiddagsessies zullen er ook kleine pauzes voorzien
zijn, maar die zullen door de gastdocent bepaald worden en zijn afhankelijk van
jullie activiteiten.
Wat roken, eten en drinken betreft gelden dezelfde regels als op school.
Elke groep is verantwoordelijk voor zijn lokaal. Elke dag laten we de verschillende
ruimtes van het Beursgebouw opgeruimd achter. Op de vertrekdag zal de groep
de lokalen zelf opruimen. Niemand gaat naar huis voor alles opgeruimd is!

Materiaal
Dit jaar staat de werkweek in het teken van het vak audiovisuele vorming. We verwachten dat je een foto- en/of videocamera, laptop, koptelefoon of ander zinvol
materiaal meebrengt, afhankelijk van de gekozen workschop. Je draagt zorg voor eigen
en uitgeleend materiaal. Er zijn gratis lockers ter beschikking in de Beursschouwburg om
waardevol materiaal tijdelijk in op te bergen. Iederen wordt vriendelijk verzocht om ze
te gebruiken. Pen en papier heb je steeds bij de hand; een logboek om je impressies en
invallen in te noteren is altijd handig.
Avondprogramma
Maandagavond gaan we op bezoek bij de buren. Kanal Centre Pompidou, het prestigeproject van het Brussels Gewest, wil geen traditioneel museum zijn. Het vermomt zich
als een pop-upcultuurstad en een laboratorium De voormalige autowerkplaats schept
licht en ruimte, ze haalt ook het contact aan met de stad en met het trottoir. Daarnaast
scherpt de geschiedenis van de Citroëngarage de verbeelding.
Dinsdagavond zullen we in twee groepen verdeeld worden om praktische redenen:
2de graad wordt uitgenodigd op een avond improvisatietheater in de GC Nekkersdal.
ImpRoyal is eind 2015 opgericht door een aantal enthousiastelingen die een cursus improvisatietheater gevolgd hadden bij de BIL, de Belgische Improvisatieliga.
3de graad krijgt ook een cadeau: Schrijver, filosoof en verhalenverteller Pieter De Buysser
maakt een voorstelling voor het Planetarium. Dat gaat als volgt. Een filantroop met een
joekel van een vooruitgangsgeloof en een spraakgebrek bouwt een schip.
Woensdagavond gaat iedereen naar de Bozar voor De Cypher Detours. Bozar stelt samen
met verschillende culturele partners heel wat activiteiten rond het thema ‘Resist’ voor.
Hiphopcollectief Frontal werkt samen met de Brusselse jeugdhuizen, de Sprekende Ezels
tekenen voor een poëzie-avond en dansgroep Detours Cyphers brengt dansoptredens.
Donderdagavond, in een ontspannen sfeer van de Beursschouwburg tonen jullie aan
elkaar wat je die week hebt gedaan.
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‘I am spring you are earth’, een kortfilm van Mira de Boose

‘Miriam’, een kortfilm van Sarah Lederman

‘Saksi Bisu/Silent Witness’, een video-installatie van Elisabeth Ida Mulyani

4. Gastdocenten
TJORVEN BRUYNEEL
Of ik enkele woorden over mezelf zou schrijven, werd er gevraagd. Iets wat me steeds in verwarring brengt. Want
waarvoor staat die ‘ik’ nu eigenlijk? Die ‘ik’ die steeds in verandering is, vaak verward is hoe zij zich moet gedragen.
Het moeilijk beschrijven van de innerlijke onrust maakt deel uit van mezelf.
Overgevoelig voor prikkels ontstaat de noodzaak om maatschappelijke tegenstrijdigheden te begrijpen waarbij
fotografie mijn werktuig is om te omvatten wat me in woorden niet lukt. Visuele vertalingen die zich in verschillende projecten ontwikkelen, onderzoeken het gemeenschappelijk thema identiteit. Mijn proces is instinctief. Het
overvalt me, het gewoel, emoties, het uiteindelijke concept van een project. Tijdens het fotograferen vervaagt
mijn verhaallijn, mijn beelden zijn slechts reflecties van de omgeving. Daarna interpreteer ik feiten, analyseer hun
mogelijke betekenis en bundel een selectie bijeen. Dit stelt me in staat, stuk voor stuk, mijn verhaal in elkaar te
puzzelen. Een kleurpalet van beelden met elk detail belangrijk. Waar de kijker zijn eigen emoties, interpretaties en
culturele invloeden op de beeldenreeks projecteert, waardoor vragen worden opgeroepen omtrent onze samenleving en de onzichtbare verschuivingen in tijd.
Wellicht is de onderliggende vraag achter zo’n schrijfsel over mezelf; ‘Wat kan ik jullie bieden?’ Een andere kijk
op de wereld van het alledaagse banale, het leren van connecties leggen, het aanmoedigen om jezelf en de ander
in vraag te stellen.
SARAH COURNELLE
Ik ben freelance monteur. Op Kunsthumaniora Brussel ben voor de eerste keer “echt” in aanraking gekomen
met medium film. Daar koos ik voor ‘Woord’ omdat ik dacht dat ik wou acteren. Tijdens de lessen heb ik ontdekt
dat mijn voorkeur meestal ging naar het proces van beelden maken. In Sint-Lukas koos ik dan voor de richting
audiovisuele vorming. Daar kon ik mij nog meer focussen in wat mij het meeste interesseerde in KHB. In de klas
werd tijdens één van de laatste lessen van het 6e middelbaar gevraagd wat ik wou doen later en ik dacht toen aan
filmmontage. In een andere les werd dezelfde vraag gesteld en toen zei ik dat ik misschien eerder interieur design
wou studeren. Ik wist dus niet echt wat ik wou “worden”.
Na een moeilijke puberteit nam ik mijn valies en vertrok ik voor een jaar naar Nieuw-Zeeland. Daar werkte ik
onder andere in een kersengaard om te kunnen reizen in een Van (auto met een bed in).
Vijf jaar later en een Bachelor in Montage op zak ben ik freelancer. Freelancer betekent dat je niet voor één iemand of één iets werkt maar hier en daar projecten doet. Ik mag kiezen welke films, documentaires, clips,... mij
interesseren en daarnaast kan ik mij ook in andere passies verdiepen. Zelfs al is het niet altijd even gemakkelijk,
heb ik het zo graag. Eigenlijk heb ik constante vrijheid. Binnen een jaar stap ik weer een Van in om een jaar of
twee te reizen.

MIRA DE BOOSE
(°1995, Gent) rondde in juni 2018 haar masteropleiding film af aan de KASK School of Arts in Gent. Ze maakt
documentaires waarin ze een associatieve wereld creëert, op de grens tussen documentaire en fictie. Haar vertrekpunt is meestal de fascinatie voor een onbekende ruimte. Ze heeft een sterke connectie met poëzie, beeldende
kunst en dans en onderzoekt dit in film.
Haar laatste film, I am spring you are earth vertrok vanuit haar fascinatie met de Perzische taal en poëzie. Ze benadert Iran door de namen van de kleuren opnieuw te benoemen en de ogen van de kinderen te volgen. Het is een
film over de poëzie van het alledaagse leven, over vriendschap en de vrijheid van taal.
“A girl in red walks through Tehran. Spring has come. The world learns how to speak. Words live in stones, in dried
fruit, at the bottom of a salt lake, in the graves of poets.”
ELISABETH IDA MULYANI
Born in Indonesia, living in Brussels, Elisabeth Ida Mulyani graduated in 2010 as Master of Visual Arts photography from the School of Arts in Ghent, Belgium. Elisabeth works interdisciplinary and uses various media
including photography, video, installation and performance.
Her most recent work “Saksi Bisu/Silent Witness” is a delicate video installation about the 1965 mass killings and
its succeeding brainwash in her home country, presented in Europalia 2017-2018. Her ongoing research and works
concern the universal topic of genocide.
Elisabeth has exhibited/performed in Taman Ismail Marzuki Jakarta, Utan Kayu Jakarta, BOZAR Brussels,
S.M.A.K. Ghent, Cultuurcentrum Strombeek, Musée de la Photographie Charleroi, De Brakke Grond Amsterdam, Frankfurter Buchmesse, Bruthaus Galery Waregem, Centre Culturel Français (CCF) Surabaya, Espace Niemeyer Paris, etc. Her first book “Inside Embassies” is published by Art Paper Editions in 2015 and is selected as
one of the best books of 2016 by Kaleid Editions in Oslo.
Besides doing her artistic work, Elisabeth is a correspondent for Indonesian news channel MetroTV.
www.lightfacts.tumblr.com
DOUNIA MAHAMMED
(°1990, Brussel) studeerde in 2015 af aan de afdeling drama van het KASK in Gent. Haar werk getuigt van een
bijzondere gevoeligheid voor taal, humor en beeldend denken. In haar afstudeervoorstelling Salut Copain (2015)
gebruikt ze de taal als medium om op de scène te filosoferen, dromen, tekenen, wankelen en bevragen. In haar
nieuwe solo w a t e r w a s w a s s e r (2017) gaat ze op zoek naar een nieuwe manier van communiceren, waarbij
haar grillige associaties en bewegingen een poëtische dialoog aangaan met de muziek van Alan Van Rompuy. De
voorstelling kreeg vijf sterren in De Standaard: ‘Door haar virtuoze omgang met taal, klank en ritme maakt ze het
banale bijzonder en het vastgeroeste weer liquide.’
Als schrijfster en actrice heeft Mahammed een grote interesse voor sociale kwesties, filosofische bespiegelingen en
de poëzie van het alledaagse. Haar werk wil iets vertellen over de mens en het menszijn en schippert daarbij tussen
verwondering en vertwijfeling. Tijdens haar studies maakte ze onder meer de voorstelling Woudwachten(2014)
met de bezoekers van Villa Voortman (open huis voor mensen met dubbeldiagnose) in Gent. Eerder werkte ze
samen met Silke Huysmans voor Manger de l’O (2013), met Mira Bryssinck voor Usotroop (2014) en met Anjana
Dierckx en Lukas Smolders voor Schaduwmensen (2013). In augustus 2016 won Dounia Mahammed met Salut
Copain de SABAM Jongtheaterschrijfprijs op het festival Theater aan Zee in Oostende.
Dounia Mahammed startte in 2015 een samenwerking op lange termijn met wpZimmer.

SARAH LEDERMAN
Ik ben Sarah Lederman een beginnende regisseur die gepassioneerd is door het vertellen van verhalen. Op het
RITCS behaalde ik twee bachelors in fictie en in documentaire. Voor mij is er weinig verschil tussen documentaire
en fictie. In beide media probeer ik iets oprecht te vertellen. Door middel van film kan je gevoelens omzetten in
beelden en dit is iets wat mij enorm aantrekt en bezighoudt. Hoe kan je iets oprecht vertellen door middel van
een beeld, een zin, een moment… De onderwerpen die ik interessant vind zijn religie, de tweede wereldoorlog,
kleine situaties die een grotere boodschap hebben, mensen over het algemeen... Ik probeer verder te gaan dan
een traditioneel verhaal te vertellen en probeer een noodzakelijkheid op te leggen bij elk moment en elk beeld.
Verschillende films uit mijn twee bachelors werden genomineerd en bekroond voor festivals zoals Film Festival
Oostende, BFI Future Film Festival, Eindhovens Film Festival, Miami, Trieste…
ELEONORE VAN GODTSENHOVEN
(°1990, Brussel) woont en werkt in Gent. Ze studeerde in 2018 af aan de master Drama in KASK School of Arts.
Voor haar afstudeervoorstelling ‘History of Shadows’ werkte ze samen met Carine Van Bruggen . In 2016 maakten ze samen ook de voorstelling ‘Claire Obscure’ onder begeleiding van Willem de Wolf. Ze schrijven, maken en
spelen de voorstellingen samen met andere acteurs. Sinds 2016 is ze ook onderdeel van cie de kolifokkers met wie
ze ‘De heer Bonifakius’ en ‘Het voorgeborchte’ speelde. Ze liep stage bij Ontroerend Goed en speelde onlangs in
de voorstelling ‘LostPlaces’ van Simone Basani. Daarnaast is Eleonore ook bezig met film en hoe theater en film
elkaar kunnen beïnvloeden zowel in scenario als in acteermethodes.
“Nu kom ik bij de onzegbare kern van mijn verhaal; hier begint mijn wanhoop als schrijver. Iedere taal is een alfabet van symbolen waarvan het gebruik een verleden veronderstelt dat de sprekers delen; hoe de andere de oneindige Aleph over te brengen, die mijn huiverig geheugen nauwelijks kan omvatten? (…) In dat gigantische ogenblik
heb ik miljoenen verrukkelijke of afgrijselijke taferelen gezien; geen ervan heeft me zo verbaasd als het feit dat
ze allemaal dezelfde plek bezetten, zonder gestapeld te zijn en zonder doorzichtigheid. Wat mijn ogen zagen was
gelijktijdig: wat ik zal opschrijven is opeenvolgend omdat de taal dat is.
Iets ervan zal ik echter weten te behouden.
De Aleph, Jorge Luis Borges
OSIRIS VLERICK
(°1991) Begon als driejarige met balletlessen en begon op vijftienjarige leeftijd aan een professionele dansopleiding
aan de kunsthumaniora Antwerpen. Osiris studeerde in 2010 af aan de Kunsthumaniora Brussel als hedendaagse
danseres. Na haar studies in Brussel vertrok Osiris naar Escuela Profesional De Danza in Mazatlan, Mexico. In
het verleden heeft Osiris met meerdere choreografen en artiesten samengewerkt, o.a. met componist Dirk Brossé,
Thomas Steyaert (danser Ultima vez, Wim Vandekeybus), Anton Lachky (Les Slovaks). Projecten met het theaterhuis Fabuleus te Leuven, optredens met mexicaanse jazzmuzikant Luiz Marquez, en artieste Lila Downs spelen
allemaal een grote rol in hoe Osiris vandaag in het leven staat.
Levenservaring komt samen met danservaring. Verre reizen naar Amerika en Canada, betrokken zijn bij native
american ceremonies en het aanleren van de mexica dans (één van de oudste dansen die afkomstig is van de oorspronkelijke inhemen van Mexico, Azteken). Trips naar Parijs, de ontmoeting met haar biologische Argentijnse
vader Orlando Coco Dias (ambassador Argentijnse tango in Parijs) die de tango al beheerste sinds kind en in de
genen draagt. Europees beste workshop van hedendaagse dans kunnen meevolgen gedurende twee zomers in
Tortosa Spanje, georganiseerd door award nominated Roberto Olivan voor best play dance. Naast dans is muziek
en zang ook heel aanwezig in haar leven.
Als zangeres trad ze meerdere malen op met muzikant Luiz Marquez en zijn groep Mezcal.

6. Het huisreglement van de Beursschouwburg:
1. Elke persoon die deelneemt aan activiteiten in de Beursschouwburg, dient dit
huisreglement te lezen, ermee in te stemmen en de verschillende punten ervan te
respecteren.
2. De Beursschouwburg is niet verantwoordelijk wanneer een persoon het huisreglement
niet naleeft.
3. De Beursschouwburg is niet verantwoordelijk voor het verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
4. Elke persoon die deelneemt aan activiteiten in de Beursschouwburg, is medeverantwoordelijk voor de netheid van alle lokalen in het gebouw tijdens evenementen en vergaderingen.
5. Elke persoon die wenst deel te nemen aan activiteiten in de Beursschouwburg, moet
de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben of vergezeld zijn van een verantwoordelijke die
meerderjarig is.
6. Elke persoon die deelneemt aan activiteiten in de Beursschouwburg, is verantwoordelijk voor zijn eigen acties en de gevolgen ervan. De Beursschouwburg verwerpt elke
aansprakelijkheid voor alle ongevallen die niet door toedoen van de organisatie gebeuren.
7. De Beursschouwburg behoudt zich het recht om elke persoon die in staat van
dronkenschap, onder invloed of in bezit van illegale producten of voorwerpen wordt
opgemerkt, onmiddellijk de toegang tot het gebouw te ontzeggen, tijdelijk of definitief.
8. Elk lokaal dat door de Beursschouwburg als dusdanig wordt aangegeven, is verboden
toegang voor onbevoegden.
9. Er geldt een algemeen rookverbod.
10. De Beursschouwburg behoudt zich het recht om een persoon de toegang tot het
gebouw te ontzeggen, wanneer dit nodig is om het goede verloop van de activiteiten te
vrijwaren en dit zonder haar beslissing te moeten rechtvaardigen. De organisatie behoudt
zich ook het recht klacht neer te leggen bij de bevoegde ordediensten, in geval van wettelijke problemen.
11. In het Beursgebouw geldt een algemene geluidsbeperking vanaf 23u.

‘Young people are angry’: the teenage activists
shaping our future
Fed up with waiting for the older generation to sort out its problems, a growing number of
teenage activists are taking matters into their own hands. Here, six motivated people reveal
why they’ve decided to ﬁght for a better world
Candice Pires
Sun 13 May 2018 08.00 BST

I

n a political climate where most adults are inert with despair, a growing number of
teenagers are responding with action. After 14 children and three adults were
massacred at Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, it was
students – not parents, teachers or political representatives – who organised
themselves to campaign for changes to US gun laws. The March for Our Lives
demonstration in Washington, DC on 24 March was accompanied by sister marches around
the world: millions of young people supporting each other and demanding policy reform.
Lead campaigner Emma González, a high-school student who now has more than 1.5m
Twitter followers, made a call to arms for her peers to: “Fight for your lives before it’s
someone else’s job.”

González is one of many teenagers shattering the stereotypes of the lazy, entitled, selfobsessed millennial. More and more teenagers are noisily questioning the world they’re
inheriting and demanding things work diﬀerently. Here, we meet some of the young
activists whose voices are increasingly impossible to dismiss.

Amika George, 18, London: Campaigning against period poverty

‘It’s sad when adults are surprised to hear a young person being
politically vocal’: Amika George. Photograph: Sophia Spring for
the Observer

Last spring, I was watching the news when there was a report on girls in the UK missing
school because they couldn’t aﬀord menstrual products. Some were using toilet paper,
newspaper or socks. Thinking about girls my age going through this hit me hard. The report
gained attention, but I felt the government was sweeping it under the carpet and we needed
to pressure them to do something. So I did what felt normal to me and went online and
started a petition. It calls for free menstrual products for children on free school meals. I
didn’t imagine even getting 100 signatures. But in between revising for AS exams, I emailed
as many people, companies and universities as I could. I asked my parents to send it around
their work. My dad was a bit reluctant at ﬁrst, but he did.
There’s huge embarrassment about periods, but it’s something half the world’s population
will go through for a week every month. That it’s a taboo holds us back in achieving gender
equality. Within two weeks, the petition reached 2,000 signatures. Comments were divided
between people being shocked that this happens and others saying it aﬀects them or their
friends. Hearing that made me want to ﬁght harder.
When the general election was announced, I emailed the parties. The Green party and
Women’s Equality party both replied and included a pledge in their manifesto. I was so
frustrated I couldn’t vote. Then in December we organised a protest outside Theresa May’s
bedroom; more than 1,000 people came and shouted. To date, 150,000 people have signed
the petition. It’s sad when adults are surprised to hear a young person being politically
vocal. Young people are angry about the state of the world and a lot of us use social media to
articulate that. I get asked to speak a lot.
The other morning, a TV station sent a car to school, I left for an hour, spoke on the issue
and came back to a history lesson. My parents are supportive and as surprised as me that
this has taken oﬀ. My dad went with me to the Women’s March, which was cool. But
sometimes my mum can get annoyed if I’m doing lots of campaign stuﬀ with exams coming
up.

Xiuhtezcatl Martinez, 17, Colorado: Climate change activist

‘There is so much power in our generation’: Xiuhtezcatl Martinez.
Photograph: Helen H Richardson/Denver Post/Getty Images

If someone tells me I should be in school right now, I know that they don’t see the bigger
picture. Earth’s ability to support human life is falling apart and if things don’t change in the
next ﬁve to 10 years, nothing’s going to matter.
I’ll ﬁnish high school, but right now this is the most important thing I can do with my time.
Myself and 20 other kids are currently suing the Trump administration for violating our
constitutional rights for failure to act on climate change. We originally launched it against
the Obama administration a few years ago. The US government has known the fossil fuel
industry is having a negative impact on our climate, yet they have been oﬀering them
subsidies and opening up land to exploration. We have just heard that we are going to trial
in October.
I’m also involved in law actions and civil disobedience to stop fracking around my
hometown of Boulder. In 2012, my friends and I successfully helped push for a ﬁve-year
ban.
From a young age, I was aware of my part in protecting our planet. I was three or four the
ﬁrst time I went on a protest, and six when I started speaking at them. I was born in
Colorado and have spent a lot of time in Mexico. My entire childhood was travelling,
hanging out in nature and learning about my family’s indigenous heritage. My dad taught
me that we have a responsibility to protect the Earth the way that our ancestors did.
I’ve spoken at the UN about my work. I was surprised how disrespectful, disconnected and
sterile it was. The delegates were on their phones, not listening. They perked up when they
heard I was just 15 years old. The power of me speaking wasn’t for them but for the millions
of people my speech has since reached online.
The world is seeing how powerful young people are and how things are going to change.
Adults on CNN and in the United States speciﬁcally, they can argue and cover gossip about
Trump and his hair and porn stars. But young people are mobilising on the streets.
There’s so much power in what’s happening within our generation. We don’t have the
respect we deserve, but I think it’s coming.

Shiden Tekle, 18, London: Diversity in the media

‘The more educated I got, the angrier I became’: Shiden Tekle.
Photograph: Sophia Spring for the Observer

I’ve been racially abused since about 12, but it was never seen as an important thing to
tackle. At secondary school, white children called me disgusting things, but teachers would
turn a blind eye. And not just to racism, but sexism, homophobia, transphobia. There’s also
internal racism in the Eritrean community. My dad is called names because he has darker
skin. It all comes from preconceived ideas that black is less, or the darker you are the lower
you are in terms of income, society and politics.
Because these problems weren’t taken seriously, I normalised them. But when I moved to a
sixth form where the majority of students are black girls, I was surrounded by political and
social consciousness. The more educated I got, the angrier I became. Last summer, I joined
an organisation called the Advocacy Academy and, with a small group of people my age, we
launched a campaign challenging the image and under-representation of black people in the
media. We recreated iconic posters, such as Doctor Who, Titanic and Harry Potter, and made
all the characters black. The campaign is rooted in personal experiences and I’ve gone from
talking about things with my friends in the lunch hall to speaking about them nationally.
The Academy has revolutionised the way I think. Back in the day I deﬁnitely upheld toxic
masculine identities. I’d tell myself that I didn’t cry. Challenging gender norms wasn’t of
interest to me because I wanted to ﬁt in with my friends. But I’ve learned to let go of my ego
and be vulnerable so I can say what’s on my mind. It’s allowed me to take all the cold anger I
have built up over years and turn it into something good. I’ve learned to become an ally to
many other issues that don’t aﬀect me directly.
After university, I don’t just want to get a really good job, buy a big house and forget about
my community. I want to change something and challenge the status quo.

Muzoon AlJMellehan, 19, Newcastle: Education for refugee children

‘Going to school gave me hope’: Muzoon Al-Mellehan.
Photograph: Alex Telfer for the Observer

Even before the war in Syria, I wanted to change society, but I knew I needed to get
educated to do that. Back then, we had a normal life. We went to school every day and saw
our friends. The war started when I was 11 or 12. Going to school became diﬃcult. There
were people ﬁghting on the ground, there would be bombing, sometimes bullets.
Sometimes school was just closed because of budgets. My father is a teacher and he lost his
job.
We left Syria ﬁve years ago, when I was 14. I was so worried about my future and education.
We went to a refugee camp in Jordan. I didn’t expect there to be a school, but I was happy to
discover a caravan with a tent and some teachers. There was no electricity. We studied
computing from a book. In the winter, it got so cold it was hard to focus on the teacher.
But school gave me hope. And I started to encourage other girls and boys to go, too. I would
walk from tent to tent, caravan to caravan, persuading kids and parents. I met people who
thought that because we are refugees, education isn’t important any more, or that they’d
continue school when they returned to Syria. I encouraged people to believe in themselves
and not give up. I met kids who’d never been to school, and girls who saw marriage as their
profession. Some parents told me it had nothing to do with me. I fought hard for everyone
to believe that we can’t do anything without knowledge and got involved with international
charities who supported me.
What’s happening in my country is not of our making and it’s not our fault that we’re losing
our rights. One day, we’ll be able to return, and we need to have knowledge. After three
years in Jordan, my family came to the UK. Last year I became the youngest and ﬁrst refugee
Unicef Goodwill Ambassador. I’m now on my way to university and am doubling my
activism.

Ellen Jones, 19, London: Campaigning for LGBTQ+ rights

‘I’ve always had a strong sense of fairness’: Ellen Jones.
Photograph: Sophia Spring for the Observer

I came out at 14. When you’re a young LGBTQ+ person and you come out, you’re put in this
position where you are suddenly expected to educate your peers. I’d be in a lesson and
someone would ask me an incredibly inappropriate question. People feel like they have
permission to access all of you when you’re still ﬁguring things out for yourself.
At the same time, someone in my class was sending me online anonymous, violent
messages, telling me to kill myself. My school didn’t know what to do with it. At one point,
they had contacted my parents, pushing me to come out to them, too, and it all became
detrimental to my mental health.
I don’t come from a political family, but I’ve always had a strong sense of fairness. After
coming out, I started making educational YouTube videos on LGBTQ+ issues and people
watched them. I also worked with my school to establish support systems and visibility for
LGBTQ+ pupils. I got together with teachers to set up a group. We held events and
assemblies, and suddenly others wanted to join. I worked with the school to run surveys of
the staﬀ and students, so we knew the issues that needed addressing.
As part of a Stonewall youth programme, I started a YouTube series called Queeries. I invite
anyone to submit questions, however inappropriate or silly, and I sit down with another
LGBTQ+ person and we answer them. Part of that is creating space for diﬃcult questions,
but also to give others a platform. I am very aware of the fact that I am white, middle-class
and able-bodied, and there are a lot of things I feel I can’t speak to. I have been diagnosed
with bipolar disorder and autism, but campaigning is always something I’ve felt able to do.
I was happy to do the work with my school, and I know that education resources are
stretched, but schools shouldn’t rely on pupils to aﬀect change. That puts pressure on young
people to challenge things adults should be addressing.
Many young people think they aren’t going to amount to anything because of all the
headlines we read. But that’s designed to discredit our concerns about how the world’s
being run. A lot of people in control are invested in the world as it currently stands; to
suggest that things aren’t great the way they are scares them.

Emma González, 19, Florida: GunJcontrol activist

‘We are going to change the law’: Emma González. Photograph:
Andrew Harnik/AP

We are going to be the kids you read about in textbooks. Not because we’re going to be
another statistic about mass shooting in America, but because we are going to be the last
mass shooting. Just like Tinker v Des Moines, we are going to change the law. And it’s going
to be due to the tireless eﬀort of the school board, the faculty members, the family members
and most of all the students. The students who are dead, the students still in the hospital,
the students now suﬀering PTSD, the students who had panic attacks during the vigil
because the helicopters would not leave us alone, hovering over the school for 24 hours a
day.
If President Trump wants to tell me to my face that it was a terrible tragedy and how it
should never have happened and maintain telling us how nothing is going to be done about
it, I’m going to happily ask him how much money he received from the National Riﬂe
Association.
It doesn’t matter because I already know: $30m. And divided by the number of gunshot
victims in the United States in the ﬁrst one and a half months of 2018 alone, that comes out
to being $5,800 each. Is that how much these people are worth to you, Trump? If you don’t
do anything to prevent this from continuing to occur, that number of gunshot victims will
go up and the number that they are worth will go down. And we will be worthless to you.
To every politician who is taking donations from the NRA, shame on you. The people in the
government who were voted into power are lying to us. And us kids seem to be the only
ones who notice and call BS. Companies trying to make caricatures of the teenagers these
days, saying that all we are is self-involved and trend-obsessed and they hush us into
submission when our message doesn’t reach the ears of the nation, we are prepared to call
BS.
Politicians who sit in their gilded House and Senate seats funded by the NRA telling us
nothing could have been done to prevent this, we call BS. They say tougher guns laws do not
decrease gun violence. We call BS. They say a good guy with a gun stops a bad guy with a
gun. We call BS. They say guns are just tools like knives and are as dangerous as cars. We call
BS. They say no laws could have prevented the hundreds of senseless tragedies that have
occurred. We call BS. That us kids don’t know what we’re talking about, that we’re too
young to understand how the government works. We call BS.

This is an edited transcript from the speech student and activist Emma González gave at the
anti-gun rally in Fort Lauderdale on 17 February 2018, three days after the mass shooting at
Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida

Since you’re here…
… we have a small favour to ask. More people are reading the Guardian than ever but
advertising revenues across the media are falling fast. And unlike many news organisations,
we haven’t put up a paywall – we want to keep our journalism as open as we can. So you can
see why we need to ask for your help. The Guardian’s independent, investigative journalism
takes a lot of time, money and hard work to produce. But we do it because we believe our
perspective matters – because it might well be your perspective, too.
The Guardian is editorially independent, meaning we set our own agenda. Our journalism is
free from commercial bias and not inﬂuenced by billionaire owners, politicians or
shareholders. No one edits our Editor. No one steers our opinion. This is important because
it enables us to give a voice to the voiceless, challenge the powerful and hold them to
account. It’s what makes us diﬀerent to so many others in the media, at a time when factual,
honest reporting is critical.
If everyone who reads our reporting, who likes it, helps to support it, our future would be
much more secure. For as little as £1, you can support the Guardian – and it only takes a
minute. Thank you.
Support The Guardian
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