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Internationaal
EUROPESE EN INDISCHE CULTUUR VERMENGEN

Het nieuwe Leuvense India House
zet de poort open voor India
In het kader van het Europalia India festival, opende op 5 oktober het India House
in Leuven zijn deuren. Dit initiatief wil
bestaande samenwerkingsverbanden tussen Leuven en India bijeen brengen in een
breed platvorm gericht op uitwisseling, met
een academisch luik georganiseerd door de
KU Leuven.

Het India House, gelocaliseerd in
de Romaanse Poort, werd officieel
geopend in aanwezigheid van Rik
Torfs en Indisch ambassadeur Shri
Dinkar Khullar. Schepen van economie Mohamed Ridouani noemt
het India House de eerste stap om

“Het India
House is een
venster op
India, nu nog
een deur”
(SCHEPEN VAN ECONOMIE
MOHAMED RIDOUANI)

de samenwerking tussen Leuven
en India te concretiseren. “Dit is
het eerste venster op India, de volgende stap is een deur.”
De keuze voor India is logisch:
“Mensen reizen nu veel meer, maar
vaak binnen de Europese Unie,” zegt
Inge De Keyser, persverantwoordelijke van Europalia India. “Ze komen

niet in contact met andere continenten en hun cultuur. Daarom zijn
we vertrokken van het idee om de
vier grootste landen te presenteren.
Eerst was Rusland aan de beurt,
gevolgd door China en Brazilië. Dit
jaar is het aan India.”
“Wij willen iedereen ondersteunen die op een kwalitatieve manier
omgaat met India,” stelt Patricia
Schoolmeesters, afdelingshoofd economie en handel van de stad Leuven. “Het India House moet dienen
als een platform waar mensen kunnen samenkomen, elkaar ontmoeten en aan uitwisseling doen.”

Academisch luik
Belangrijke programmapunten zijn
uitwisseling van studenten, alumniwerking en het opsporen van
partneruniversiteiten. Op 5 oktober

werd ook de leerstoel Indian Studies door de ondertekening van het
Memorandum of Understanding
tussen de KU Leuven en Indian
Council for Cultural Relations in
het leven geroepen. Dit samenwerkingsverband, voornamelijk gericht
op het hedendaagse India, houdt
in dat Indische docenten in Leuven kunnen verblijven en lesgeven
vanaf het najaar 2014.
Daarnaast is er ook een artistieke
samenwerking verbonden aan het
project. Tijdens het festival komen
er tussen de kunstenaars verscheidene samenwerkingen tot stand.
Het Europalia festival haalt Indische
kunstenaars naar België. “Dankzij
de ontmoeting tussen Belgische en
internationale kunstenaars, kunnen
ze elkaars kunst en ideeën ontdekken
en bediscussiëren,” zegt De Keyser.
“Soms levert dat een nieuw project
of blijvende samenwerking op. We

proberen op deze manier culturele
samenwerkingen zo goed mogelijk te
stimuleren.”
“Waarom India en waarom Leuven?” vraagt Goddeeris zich af.
“India is een erg boeiend en divers
land, maar toch blijven we steken
in hardnekkige koloniale clichés.
India wordt al te vaak over het
hoofd gezien ten voordele van Afrika en China, terwijl het één van de
grootste economische groeiers is.
Leuven aan de andere kant heeft
veel troeven, denk bijvoorbeeld
aan het groot aantal Indische
studenten. Dit project moet een
stimulans zijn om meer mensen
naar Leuven te brengen.” Volgens
Goddeeris helpt dit project ook om
contacten te leggen en academische netwerken vast te leggen voor
de toekomst. “Met het India House
zetten we Leuven op de kaart als
een poort naar India.”.

Brede samenwerking
Volgens Denise Vandervoort, schepen van cultuur, vertaalt dit zich in
een breed programma met culturele activiteiten zoals tentoonstellingen, cinema, erfgoed met een
sociale insteek. “Op lange termijn
is het de bedoeling dat we een permanente uitvalsbasis vormen met
een jaarlijks programma.”
Hierbij wordt verder gebouwd op
bestaande initiatieven, zoals EuroIndische congressen over duurzaam
ondernemen. Het was Ridouani die
deze activiteiten opmerkte en voortrekker van het project werd.
Op deze manier willen de organisatoren verschillende domeinen samenbrengen in één instantie: naast
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academische expertise opbouwen,
economische en culturele uitwisseling en sociale samenwerking stimuleren, willen ze het project toegankelijk maken voor het brede publiek.
Deze brede samenwerking wordt
weerspiegeld in de uiteenlopende
partners: naast de stad Leuven en
culturele en sociale organisaties
staat de KU Leuven in voor het academische luik. “Projecten zoals lezingen georganiseerd door Leuven
India Focus, opgepikt door de vorige
vice-rector Internationaal Beleid
Bart De Moor, worden nu verdergezet door de huidige ploeg,” legt
Idesbald Goddeeris, docent Indische
geschiedenis aan de KU Leuven uit.

KIB maakt comeback met debat over Europese
jeugdwerkloosheid
De Kring voor Internationale Betrekkingen (KIB) organiseerde een debat over jeugdwerkloosheid in de Europese
Unie. Het was voor de KIB een nieuw intiatief na een tijdje
te zijn weggeweest.
ROBIN REZA EN JOACHIM
STAES
“De cijfers zijn vrij laag, met een
jeugdwerkloosheid van 23,2 procent
in de Europese Unie.” Zo leidde Johan Van den Brande, de voorzitter
van de Kring Internationale Betrekkingen (KIB) het debat in. Vier panelleden gingen met elkaar én met
het publiek in debat. Dat zorgde
zowel voor een gemoedelijke sfeer

als voor een veelzijdige blik op het
thema. Zo zette Jan Denys, de communicatiedirecteur bij Randstad,
een misvatting recht met een optimistische noot: “De jeugdwerkloosheid bij jongeren met een bachelor is
slechts 3 procent.”
Daar sloten ook professor Joep
Konings van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen en
Vlaams Parlementslid Björn Rzoska (Groen) zich bij aan.

In tegenstelling tot wat de cijfers doen vermoeden, maakten
de panelleden duidelijk dat zowel
een masterdiploma als professionele bachelor nog steeds goede
vooruitzichten bieden op de arbeidsmarkt. De economische
crisis en de werkloosheid treffen
vooral jongeren zonder diploma.
Dat neemt echter niet weg dat
jeugdwerkloosheid een structureel probleem is.
Niko Demeester, de secretarisgeneraal van de werkgeversorganisatie VOKA, gaf een hoopgevende boodschap: “Je kunt jezelf aan
een job helpen. Neem initiatief.
Maak je eigen toekomst!”

Demeester bezorgde ons ook
een persoonlijk advies. Mensen
die bijvoorbeeld psychologie
studeren, kunnen gerust in de
IT-sector werken. Algemene en
technische vaardigheden zijn
volgens hem complementair en
bedrijven werven ook mensen
aan die bereid zijn om f lexibel
te zijn. Studeer dus vooral wat je
graag doet.

Comeback
De organiserende vereniging KIB
werd bijna zeventig jaar geleden
opgericht, maar lag de laatste jaren stil. Met de openingsactiviteit
blies het nieuwe team de organi-

satie terug leven in. Het bestuur
probeert studenten te informeren
over internationale zaken. De Engelse voertaal bij het debat en de
ruimte voor kritische vragen uit
het publiek, illustreren dat. Ook
krijgen internationale studenten
de mogelijkheid om deel te nemen aan de activiteiten van de
KIB. Hun volgende evenement,
een bezoek aan het internationaal
straf hof in Den Haag, moet in dit
licht worden gezien. Over het debat was de organisatie tevreden,
ondanks de magere opkomst. Het
actuele thema, de sfeer in de zaal
en de gezellige receptie achteraf
maakten veel goed.

