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Ethnic Diversification and Crime 

Samenvatting  

De groei van de criminaliteitscijfers ging gelijk op met de 'verkleuring' van de meeste 
westerse landen. Deze constatering betekent nog niet dat de toename van de criminaliteit 
daaraan te wijten is. In dezelfde periode voltrok zich ook de ontkerkelijking, de massificatie 
van maatschappelijke organisaties, de individualisering, de commercialisering van de media 
en wat al dies meer zij. Het lijkt er meer op dat immigratie de invloed van deze factoren heeft 
versterkt. Nieuwkomers in een individualiserende samenleving vermenigvuldigen de 
problemen die er toch al zijn. Lange tijd werd de relatie tussen criminaliteit en de immigratie 
liever niet gelegd. Dat leek verstandig zolang het idee bestond dat het om minderheden ging; 
het werkt discriminatie in de hand. Inmiddels is de bevolking van de meeste westerse landen 
'gediversifieerd' : zeer veel nationaliteiten en een grote variatie aan integratie tussen maar ook 
binnen groepen. Om die reden maakte de redactie van het European Journal on Criminal 
Policy and Research een themanummer onder de noemer 'Ethnic Diversification and Crime' . 
 
Josine Junger-Tas gaat in het eerste artikel eerst in op de verschillende vormen van 
integratie van etnische minderheden in de samenleving. Er blijken grote verschillen te bestaan 
tussen verschillende groepen, wat onder meer betrekking heeft op het sociaal en cultureel 
kapitaal en de mate van integratie van moeders in de samenleving. In het tweede gedeelte van 
het artikel wordt een theoretisch model geschetst waarin de verschillende variabelen die van 
invloed kunnen zijn op het ontwikkelen van delinquent gedrag worden beschreven (structurele 
factoren, individuele kenmerken, bindingen met de samenleving).  
 
Philip Muus gaat in op de internationale trends in immigratie. Er zijn verschillende vormen 
te onderscheiden, zoals migratie uit voormalige koloniën gastarbeiders, asielzoekers en 
illegale vreemdelingen. Het tweede gedeelte gaat specifiek in op de migratiestromen in de 
Europese Unie en de migratiepolitiek. Het is moeilijk om internationaal overzicht te 
verkrijgen vanwege de verschillen in registratie en de historische verschillen tussen landen. 
 
Godfried Engbersen en Joanne van der Leun rapporteren op basis van hun onderzoek 
De Ongekende Stad over illegale vreemdelingen in Nederland. Op basis van politiegegevens 
en interviews met betrokkenen wordt bekeken in hoeverre illegale vreemdelingen crimineel 
gedrag vertonen (met uitzondering van drugdelicten blijkt dit mee te vallen) en hoe de 
verschillen tussen verschillende groepen illegale vreemdelingen te verklaren zijn. Ook de 
invloed van restrictief beleid (o.a. de Koppelingswet) komt aan de orde. 
 
Joel Miller, Nick Bland en Paul Quinton hebben onderzoek gedaan naar aanhouding- en 
fouillering (stop and search) door de politie en de mate waarin mensen van etnische 
minderheden hier vaker aan onderworpen worden. Zij gaan onder andere in op de vraag of het 
hier racisme onder politiemensen betreft, en in hoeverre 'stop and search' een 
criminaliteitsremmend effect heeft en hoe de publieke opinie erdoor beinvloed wordt. 
 
In de Current Issues rubriek gaan Gerry Rice en Terry Thomas in op de 'Wintercomfort 



case' waarin het verstrekken van informatie van hulpverleners aan politie en justitie op 
gespannen voet staat met het verlenen van hulp aan druggebruikers. 


