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reden is: het aantal geweldsmis
drijven is de afgelopen jaren 
duidelijk gestegen. Dat geldt 
overigens niet voor andere vor
men van criminaliteit: die blij
ven redelijk constant. Opmerke
lijk is dat de toename van de 
geweldscriminal iteit vooral op 
het conto komt van de jongeren. 

Wat zijn de oorzaken 
van criminaliteit? 

Over de oorzaken van crimineel 
gedrag is een hele bibliotheek 
vol geschreven. Vast staat dat 
de omgevingsfactoren een grote 
rol spelen; daarnaast wordt ook 
een component 'aanleg' niet 
uitgesloten. Omgevingsfactoren 
zijn: opvoeding, opleiding, 
huisvesting, kansen op de ar
beidsmarkt, aanwezigheid of af
wezigheid van sociale controle, 
beschikbaarheid van wapens, 
enzovoort. Maar ook moeilijker 
te omschrijven zaken als uit
zichtloosheid spelen een rol. Bij 
'aanleg' moet gedacht worden 
aan het karakter van de persoon, 
maar ook wordt niet uitgesloten 

dat er sprake kan zijn van een 
genetische component. 
Kortom, er zijn vele oorzaken 
van criminaliteit. Vaak gaat het 
ook om een combinatie van fac
toren. In tegenstelling tot de 
neoliberale visie waarin vooral 
gewezen wordt op de 'individue
le verantwoordelijkheid', vragen 
wij daarnaast juist ook aandacht 
voor de sociale en culturele om
standigheden die crimineel ge
drag (kunnen) bevorderen. De 
manier waarop de samenleving 
is georganiseerd, bijvoorbeeld 
de eigendoms- en productiever
houdingen en de maatschappe
lijke gevolgen daarvan zijn 
sterk van invloed op het vóórko
men van criminaliteit. Daarom 
moet er vooral gekeken worden 
naar de sociaal-economische 
achtergronden van criminaliteit, 

juist omdat we daarop invloed 
kunnen uitoefenen. Omdat niet 

iedereen gelijk is, en de over
heid niet langer probeert gelijke 
kansen te creëren, neemt de on
gelijkheid hand over hand toe. 

Dat is onmiskenbaar goed voor 
een deel van de mensen, voor 
een ander deel zijn de gevolgen 
echter dramatisch. Het zijn deze 
mensen die relatief vaker het 
slachtoffer worden van crimina
liteit, maar ook relatief vaker 
bezwijken voor de verlokkingen 
van de criminaliteit. Mensen 
ontlenen hun identiteit voor een 
belangrijk deel aan hun maat
schappelijke status. Gewaar
deerd worden, ertoe doen, is 
voor iedereen essentieel. Ont
breekt dat en ontbreekt ook per
spectief op verbetering van de 
maatschappelijke status dan is 
er soms maar een klein zetje no
dig om mensen op het verkeerde 
pad te brengen. Maar het be
staan van witte-boordencrimi
naliteit geeft aan dat er naast so
ciaal-economische factoren ook 
culturele factoren in het spel 
zijn. 

De overheid: camera's, 
strengere straffen 
~m privatisering 

De burger voelt zich bedreigd 
door een samenleving waarin de 
criminaliteit toeneemt. Hij eist 
dat de overheid hem beschermt. 
In zo' n samenleving past de 
roep om hardere straffen, meer 
politie en extra bevoegdheden 
voor ·de politie. Deze oproep 
mist zijn uitwerking niet. Zo 
leggen de rechters sinds een 
aantal jaren zwaardere straffen 
op, en reageert de overheid door 
het ophangen van camera's in 
uitgaansgebieden of door bij
voorbeeld de Millinxbuurt in 
Rotterdam af te sluiten en elke 
burger te controleren op wapen
bezit. Maar bieden dit soort 
maatregelen een échte oplos
sing? Nee. Langdurig opsluiten 
in de gevangenis vergroot alleen 
maar de desintegratie en ver-

hoogt dus de kans op recidive 
(herhaling van crimineel ge

drag). Meestal komt een gevan
gene slechter uit de gevangenis 
dan hij erin ging. De recidive 
ligt in ons land op zo ' n 70 

procent! Van de jongeren die 
behandeld zijn in een jeugdin
richting komt binnen drie jaar 
na vertrek 57 procent weer in 
aanraking met justitie. 
Cameratoezicht dan? In steeds 
meer steden wordt het uitgaans
gebied 24 uur per dag bewaakt 
met camera's. Het is een middel 
voor de politie om te kunnen in
grijpen als er wat gebeurt of 
achteraf de dader op te sporen. 
Gevolg is wel, dat alle mensen 
in hun doen en laten worden ge
volgd. De privacy van mensen 
is hier in het geding. Fysieke 
aanwezigheid van de politie die 
- indien nodig - adequaat op
treedt, is nog altijd de beste re
medie. Grootschalig fouilleren? 
In de Millinxbuurt zijn 30 wa
pens gevonden: wat schiet je 
daarmee op? Natuurlijk, de be
woners van de buurt vonden het 
prachtig dat 'er eindelijk iets ge
beurde'. Maar zijn de werkelij
ke problemen ook maar iets 
dichter bij een oplossing ge
bracht? 

Een andere ontwikkeling die we 
zien bij de overheid, is dat de 
politie vanwege een tekort aan 
agenten niet meer al haar taken 
aankan, zich gaat beperken tot 
de kerntaken en een deel van de 
beveiligingstaken overlaat aan 
particuliere beveiligingsbedrij
ven. Rijke buurten en industrie
gebieden kopen hun eigen vei
ligheid; arme wijken hebben er 
het geld niet voor. 'Een verkeer
de ontwikkeling, want het alge
meen toezicht behoort exclusief 
voor de politie te zijn,' aldus de 
Haarlemse burgemeester 1. Pop. 
Daar zijn we het mee eens. De 
oplossing is meer politie, en 
meer toezicht door de politie ten 
behoeve van de burger. Maar de 
ontwikkeling gaat de andere 
kant uit: als het aan de minister 
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van Binnenlandse Zaken ligt 
zullen binnenkort officieel aan 
de particuliere beveiligingsbe
drijven bepaalde taken worden 
opgedragen (rondlopen en rond
kijken, en het corrigeren van de 
burger. . . ) die oorspronkelijk tot 
de politietaak behoren. 

Een pleidooi 
voor preventieve 

maatregelen 

De hierboven genoemde maat
regelen zijn repressiefvan aard. 
Ze proberen het kwaad zoveel 
mogelijk te bestrijden. Als we 
alleen daarop rekenen, zal de 
roep om nog hardere straffen of 
nog meer bevoegdheden voor 
de politie toenemen. De crimi
naliteit zal er echter niet of nau
welijks door dalen. Kijk naar de 
VS. Daar zitten op dit moment 
zo' n twee miljoen mensen in de 
gevangenis . Ondanks hardere 
straffen vermindert de crimina
liteit niet. Met name onder jon
geren stijgt de criminaliteit fors. 
Naar onze mening moet de 
overheid veel meer preventiefte 
werk gaan. Ze moet de voor
waarden scheppen om crimina
liteit te voorkomen. Dat wil zeg
gen: werken aan een samen
leving waarin de gelijkheid van 
kansen toeneemt en de twee
deling teruggedrongen wordt. 
Maar niet alleen de centrale 
overheid speelt bij preventie een 
rol. De gemeente moet bijdra
gen door te zorgen voor voor
zieningen in de buurten, aanpak 
van drugsoverlast, etcetera. De 
ouders zijn aanspreekbaar op 
het gedrag van hun kinderen. 
Het onderwijs vervult een be
langrijke taak in het bijbrengen 
van normen en waarden. De 
buurt zou bij uitstek een rol 
moeten vervullen als het gaat 
om de veiligheid, de sociale 
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cohesie en de sociale controle. 
Het verenigingsleven kan een 
bijdrage leveren, en dat moet 
ook de horeca doen: via afspra
ken over drankgebruik, controle 
en veiligheid. Dat gebeurt alle
maal nog te weinig. Toch zal op 
termijn een preventieve aanpak 
betere resultaten laten zien dan 
een repressieve. Voorwaarde is 
wel dat vooral op lokaal niveau 
tussen alle betrokkenen sluitende 

afspraken gemaakt worden. Dat 
betekent niet dat daarmee crimi
naliteit of geweld definitief wor
den uitgebannen. Het zou een 
illusie zijn dat te denken. Maar 
om met Herman Vuijsje te spre
ken: de openbare ruimte is van 
ons allemaal; het wordt tijd deze 
terug te veroveren. 

Aanbevelingen 
van de SP 

ZINLOOS GEWELD 
Mede door de grote aandacht 
van de media voor zinloos ge
weld neemt de verontwaardi
ging en bezorgdheid onder de 
mensen toe. Wat is het ant
woord? 

Meer politie? 

Natuurlijk moet er meer politie 
op straat komen. De 'ouderwet
se' wijkagent moet terug. Meer 
toezicht dus. Het voorkomt dat 
we op het terrein van de veilig
heid een tweedeling krijgen tus
sen rijk en arm. Daartegenover 
waarschuwen we voor de ten
dens om steeds meer bevoegd
heden aan de politie te geven. 
De SP heeft daarom tegen het 
bestuurlijk ophouden gestemd. 
Wij zijn er tegen dat mensen 
worden opgeborgen voor een 
paar uur omdat ze bij een de
monstratie of bij wanordelijk
heden aanwezig waren . Het tast 
de vrijheid van de burger aan, en 
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leidt ertoe dat onschuldigen 
worden vastgezet. 

Bestrijden wapenbezit 
Het grootscheeps fouilleren van 
mensen in een wijk of in een uit

gaansgebied heeft nauwelijks 
zin. Beter is een scherpere con
trole van wapenwinkels, stren
gere voorwaarden waaraan ze 
moeten voldoen (locatie, wijze 
van etaleren etcetera). Daar
naast moet natuurlijk de illegale 
wapenhandel hard aangepakt 
worden. 

Camera's in de 
openbare ruimte? 

Camera's zijn een second best
oplossing. De privacy van de 
burger staat immers op het spel. 
Er mag wat ons betreft worden 
overgegaan tot cameratoezicht 
als er sprake is ernstige geweld
dadigheden die regelmatig te
rugkeren. Als laatste middel. 
Verder moeten dan heldere 
voorwaarden gelden voor het 
cameragebruik: zoals een dui
delijke aankondiging in het ge
bied waar ze hangen; aangeven 
van de tijd waarop ze ingescha
keld worden; en tenslotte regels 
opstellen voor het vernietigen 
van het beeldmateriaal, alleen 
bewaren als er een misdrijf is 
gepleegd. 

Inschakelen van particuliere 

beveiliging? 
Een bedrijf dat zijn eigen bevei
liging organiseert, moet dat zelf 
weten. Het algemene politie
toezicht moet echter bij de poli
tie blijven. Die taak mag niet 
worden overgenomen worden 
door particuliere beveilings
bedrijven. Dus meer politie in 
plaats van het afstoten van taken 
naar het bedrijfsleven. 

Zwaardere straffen? 

In plaats van zwaardere straffen 
moet de nadruk veel meer ko
men te liggen op resocialisatie. 
Opsluiten in de gevangenis zon
der mensen voor te bereiden op 
hun terugkeer in de maatschap-

'Ome Jan' Schlldkamp, voorheen trainer van Regilio Tuur, geeft 

met zijn project 'Opboxen' Hoogvlietse jongeren de kans aan 

hun toekomst te werken 

pij, werkt niet. Het effect van 
taakstraffen is vaak veel groter. 
Zeker bij jongeren is gebleken 
dat HALT-projecten (alternatie
ve straffen) succesvoller zijn 
dan 'normale' detentie. Een 
strafrechtelijke stok achter de 
deur is echter wel wenselijk. 

DRUGS, ALCOHOL 
EN GOKKEN 
Drugs-, alcohol- en gokversla
ving zetten vaak aan tot crimi
neel gedrag. Hier moet ingezet 
worden op voorkomen van ver
slaving en bestrijding van ver
slaving en misbruik, maar ook 
op bestrijding van overlast. Na 
afweging van de verschillende 
aspecten die spelen (maatschap
pelijke acceptatie en gebruik, 
risico's en gevolgen en volks
gezondheidsaspecten) komen 
we tot de volgende benadering: 

Harddrugs 
Met name de handel moet aan
gepakt worden. Het gebruik van 
harddrugs moet zoveel mogelijk 
worden tegengegaan, gezien het 
grote risico van verslaving voor 
de gezondheid. De voorlichting 
over de schadelijke gevolgen 
ervan moet worden uitgebreid. 
De verslaafden zelf moeten niet 
gemarginaliseerd worden . Alles 
moet er op gericht zijn hen niet 

verder te laten wegzakken, maar 
te laten terugkeren in de maat
schappij . 
De overlast van handel in drugs 
en gebruik van drugs neemt toe. 
De burger voelt zich onveilig. 
De aanwezigheid van verslaaf
den ervaart hij vaak al als een 
bedreiging. Vaak ook onder
vindt hij de gevolgen door in
braken in zijn woning, tasjes
roof etc. Maar ook doordat in 
zijn buurt of straat een opvang
centrum voor verslaafden is ge
vestigd of doordat in de buurt 
een gedoogzone voor heroïne
prostituees is. De oplossingen 
die in veel gemeenten worden 
uitgeprobeerd om de overlast 
van verslaafden tegen te gaan 
door bijvoorbeeld spuitruimtes, 
24-uurs opvang, slaaphuizen, 
gedoogzones voor heroïnepros
tituees, zijn geen oplossing van 
het probleem: de verslaving. 
Dergelijke initiatieven komen 
veelal voort uit overlastbestrij
ding, iets wat voor veel mensen 
uiteraard ook belangrijk is. 
Maar dit soort opvang zou meer 
gericht moeten zijn op afkicken, 
bijvoorbeeld door actieve bege
leiding en stimulering. Uiter
aard moeten mensen die willen 
afkicken, meteen ergens terecht 
kunnen en niet, zoals nu , maan
den op een wachtlijst staan. Een 
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\)rob\eem is waar je dit soort 
voorzieningen moet treffen. 
Daarvoor zijn moeilijk unifor
me aanbevelingen te doen. Het 
hangt vooral af van de plaatse
lijke omsta ndigheden. Het is 
verstandig dat de lokale over
heid daarvoor criteria opstelt 
(bij voorkeur niet in de buurt 
van scholen, jongerencentra, of 
een woonwijk). 
Criminele verslaafden moeten 
kunnen kiezen tussen gevange
nisstraf of afkicken. Hiertoe is 
onlangs een nieuwe wet aange
nomen die de SP gesteund heeft. 
Het gratis verstrekken van he
iOïne aan zwaar verslaafden 
wijzen we af. Wij geven mensen 
niet op. Dit is hoogstens voor 
terminale verslaafden een ge
schikte maatregel. Tijdelijke 
verstrekking, met het doel reso
cialisatie en een traject naar af
kicken kan wel een optie zijn, 
maar de huidige experimenten 
ri}n hier niet op gericht. 

Softdrugs 
Softdrugs moeten worden gele
galiseerd. De inkoop en ver
koop ervan via coffeeshops 
moet worden gereglementeerd 
en gecontroleerd. Daarmee 
wordt een einde gemaakt aan de 
gespleten situatie dat thans de 
>oftdrugs aan de voordeur wor
den gedoogd maar aan de ach
terdeur nog steeds verboden 
zijn. 
Voordelen van !egalisering zijn 
dat betere controle mogelijk 
wordt, er duidelijk een strikte 
~c heiding blijft met harddrugs
waarvan de handel wel stratbaar 
blijft - en de politie zijn tijd en 
"ènergie kan inzetten ten behoe
ve van andere zaken. 
Vanzelfsprekend moet er wel 
."ewezen worden op de gevaren 
voor de volksgezondheid en an
dere risico's van het gebruik van 
sofdrugs . Goede voorlichting en 
preventie zijn van belang. 

Alcohol 
'Veel geweld gaat gepaard met 
Dvermatig alcoholgebruik. Al-

coholgebruik is maatschappe
lijk geaccepteerd, en bij gebruik 
met mate is het geen probleem. 
Maar overmatig alcoholgebruik 
is een belangrijke - veelal on
derschatte- factor bij criminali
teit, geweld en overlast. Daarom 
moet er meer aandacht komen 
voor preventie van overmatig 
alcoholgebruik en het onaccep
tabel gedrag tengevolge hier
van. 
Het overmatig gebruik onder 
jongeren is flink gestegen. 
Naast betere voorlichting, een 
verbod op alcoholreclame kan 
een verbod op bijvoorbeeld 
happy hours preventief wer
ken. Overwogen kan worden 
de leeftijdsgrens voor verstrek
king van alle alcoholische 
dranken op te trekken naar 18 
jaar (nu 16 jaar voor zwakalco
holisch). Ook bij uitgaansgele
genheden geldt dat er voldoen
de toezicht moet zijn. 

Gokken 

Ook gokverslaving kan leiden 
tot criminaliteit en ook hier 
geldt dat de beste aanpak is het 
voorkomen van de verslaving. 
De risico's van verslaving wor
den zwaar onderschat. De mo
gelijkheden van gokken moeten 
worden beperkt. De liberalise
ring van het casinobeleid zoals 
het kabinet van plan is, is niet 
acceptabel. De SP heeft ook 
ernstige bezwaren tegen speel
automaten, juist vanwege het 
verslavende karakter van die 
apparaten. Dankzij het liberale 
beleid van paars - maar zeer 
tegen onze zin in - mogen er 
steeds meer geplaatst worden in 
de casino's en zijn er momen
teel twee toegestaan in de 'natte' 
horeca. 

PREVENTIE 
De nadruk bij de bestrijding van 
criminaliteit moet vooral liggen 
op preventie. Velen hebben 
daarbij een taak. 
e De centrale overheid moet de 
voorwaarden scheppen waaron
der criminaliteit zoveel moge-

lijk wordt voorkomen: bestrij
ding van de tweedeling en de ar
moede; beter onderwijs, huis
vesting en buurtbeheer; per
spectief op fatsoenlijk werk met 
een fatsoenlijk salaris voor ie
dereen. 
Maar bijvoorbeeld ook: zorgen 
dat geweld minder normaal ge
vonden wordt, bijvoorbeeld 
door veel en excessief geweld 
op tv te weren en meer aandacht 
voor resocialisatieprogramma's 
en reclassering. 
e De lokale overheid moet zor
gen voor voorzieningen in de 
wijken voor jong en oud, leef
baarheid van de wijken, een 
goed horecabeleid. 
• De ouders zijn in eerste in
stantie verantwoordelijk voor 
de opvoeding van hun kinderen, 
en dus ook voor het bijbrengen 
van normen en waarden. Waar 
nodig moeten de ouders terecht 
kunnen bij een consultatie
bureau dat helpt met adviezen 
en bemiddeling. 
• De scholen zijn over het alge
meen het eerste sociale verband 
(na het gezin) waar kinderen ko
men te vertoeven. Daarom zijn 
zij van groot belang bij het ge
ven van voorlichting aan kinde
ren over allerhande zaken en bij 
het bijbrengen van normen en 
waarden. 
e De buurt kan een rol spelen 
door de sociale samenhang te 
bevorderen. Een belangrijke rol 
kan daarbij het verenigings
leven spelen. Maar dat leidt 
mede door de 24-uurs economie 
in veel gevallen een kwijnend 
bestaan. De overheid moet 
buurtactiviteiten stimuleren en 
steunen 
• De horeca moet met de lokale 
overheid afspraken maken over 
sluitingstijden, het tegengaan 
van overmatig drankgebruik en 
het zoveel mogelijk voorko
men van agressie. De over
heid dient te controleren 
of deze afspraken wor
den nageleefd en bij 
voorbeeld een zwarte 
lijst maken van hore-
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ca-ondernemers die met deze 
afspraken de hand lichten. Zo
nodig moeten de voorwaarden 
in de horecavergunning aan
scherpt worden. 
e Er moet meer politie op straat 
komen. De lokale overheid 
moet met de politie afspraken 
maken over de aanpak van ge
weld op straat, maar ook over 
het toezicht in de wijken en 
buurten ter verhoging van de 
veiligheid daar. 

Tot slot, het is goed te beseffen 
dat er waarschijnlijk geen ter
rein is dat zoveel samenhangen 
kent als de criminaliteit. Daar
om gaat de achterliggende dis
cussie in wezen over normen en 
waarden, over de samenleving 
die ons voor ogen staat waarin 
menselijke waardigheid, gelijk
waardigheid en solidariteit cen
traal staan. • 
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