“Probleemwijken”

Opvallend was het dat de probleemwijken
waar werd geﬁlmd bewoond werden door
‘Tokkies’; er kwamen enkel etnisch Nederlandse families in beeld. Denken wij heden
ten dage aan buurten waarin het niet botert,
dan komen we toch al snel uit bij wijken
waar juist etnische minderheden met elkaar
samenwonen. In de media zijn probleemwijken met lanterfantende ‘levensgenieters’
vervangen door gesloten getto’s met voornamelijk inwoners van niet-Westerse origine.
Opmerkelijk zijn de berichten uit het doorgaans zo vredige Scandinavië. Afgelopen
donderdag heeft de Deense regering een
radicaal plan gepresenteerd voor de aanpak
van dat tweede soort probleemwijken. In die
buurten wil de regering een aantal drastische
maatregelen nemen. De meest opzienbarende – en voor mij als strafjurist meest interessante – maatregel is het zwaarder kunnen straffen van de inwoners van die door de
overheid aangewezen getto’s. Pleeg je als bewoners van een dergelijke wijk een misdrijf,
dan kun je dubbel zo hard gestraft worden als
een inwoner van een ‘nette buurt’ .
Hoewel de plannen op tegenspraak stuitten,
lijkt het er wel op dat de Deense regering

gecreëerd.

uiteindelijk de handen op elkaar krijgt.
Ik vraag mij af of
daarmee de juiste
weg wordt ingeslagen. Juist door het
geven van een aparte behandeling aan
groepen inwoners
die zich toch al niet
betrokken voelen
bij de maatschappij
waarin zij wonen,
wordt meer afstand

Het voorgestelde regeringsbeleid is mede
ingegeven door de bendeoorlog die vorige
jaar plaatsvond in Kopenhagen, waarbij de
politie de controle over sommige islamitische
buurten in de stad volledig was kwijtgeraakt.
Het waren vrijstaten geworden waar de trouwe dienders voor hun leven vreesden.
Ik begrijp de wens om strenger op te kunnen
treden in het geval van dit soort ongeregeldheden. Echter, een plan waarbij simpelweg
de woonplaats van een verdachte reden is
om zwaarder te straffen, gaat er bij mij moeilijk in. In alle Westerse landen is één van de
rechtstatelijke hoekstenen namelijk dat gelijke gevallen gelijk worden bestraft. Bovendien
is het zo dat een rechter een oordeel dient te
vellen over een zaak en uiteindelijk een verdachte, rekening houdend met alle omstandigheden van het geval, een passende – al
dan niet hoge – straf oplegt.
De regering mag niet op de stoel van de rechter gaan zitten. Met dit soort plannen moet
worden opgelet dat de geschiedenis zich niet
gaat herhalen. In dat opzicht verlang ik nog
wel eens terug naar tijden met minder sociale spanningen, waarbij je nog eens ongegeneerd kon lachen om de ‘Tokkie-taferelen’ uit
de “echte” probleemwijken.

Mr. G.G.J. Geerlings

Willem II Singel 43 • 6041 HR Roermond • 0475-723333
St. Annalaan 21, 6214 AA Maastricht • 043-4100120
www.dronkersendronkers.nl • info@dd-advocaten.nl

2018410031

Jaren geleden bleef
ik er voor thuis; het
geweldige
SBS6
programma ‘Probleemwijken’. Deze
serie uit 2005 alweer
liet ons kennismaken
met de bewoners uit
probleemwijken in
Eindhoven, Leeuwarden, Den Haag
en tal van andere
Nederlandse steden.
Geregeld nog kom ik
de gevleugelde uitspraken van de markante
bewoners uit Woensel of Duindorp tegen op
het internet.

