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Samenvatting en conclusie

Over de criminaliteit van etnische minderheden zijn slechts schaarse

gegevens beschikbaar. Dit is ongetwijfeld mede een gevolg van het feit

dat etniciteit niet als kenmerk van verdachten/daders wordt geregistreerd.

Uit het oogpunt van 'antiracistisch' overheidsbeleid is het niet-registreren

van etniciteit begrijpelijk en prijzenswaardig. Hier staan echter ook grote

nadelen tegenover. Criminaliteit is een belangrijk symptoom van de

mate van maatschappelijke problematiek en de mate van integratie van

bevolkingsgroepen. Door niet-registreren gaat een mogelijk belangrijke

signaalwerking in dit opzicht verloren. Bovendien wordt het moeilijker om

zicht te krijgen op de mogelijke etnisch georiënteerde selectiviteit van het

justitiële apparaat. Bij het weinige criminologische onderzoek dat er op dit

gebied is gedaan, is etniciteit vaak geoperationaliseerd als nationaliteit. Dit

betekent een ernstige beperking van de relevantie van dergelijk onderzoek

voor de in dit rapport behandelde vraagstelling. Het maatschappelijke pro-

bleem van etniciteit en criminaliteit heeft betrekking op bevolkingsgroepen

die door zichzelf en door anderen als etnische (nationaal-religieuze) groep

worden herkend. Formele nationaliteit is hiervoor veel minder relevant dan

bijvoorbeeld het leven in een bepaalde buurt, het komen uit een allochtone

familie en het hebben van vrienden met dezelfde achtergrond. Onderzoek

dat de definitie van etniciteit beperkt tot nationaliteit zal mogelijk zelfs

vertekende resultaten (i.c. een sterke onderschatting van het allochtone

element bij commune criminaliteit) opleveren omdat de cruciale groep van

tweede-generatiejongeren in dergelijk onderzoek in sociologische zin zeer

ten onrechte als autochtoon wordt aangemerkt.
Ondanks deze beperkingen van onderzoek en registratie kunnen we op basis

van de beschikbare gegevens concluderen dat er over het algemeen door

allochtone groepen in onze samenleving relatief meer criminaliteit wordt

geproduceerd dan door het autochtoon Nederlandse deel van de samen-

leving. Globale statistische gegevens dienen echter op een aantal belangrijke
punten worden gerelativeerd. In allochtone groepen zijn sterker criminele

leeftijdsgroepen meer vertegenwoordigd en allochtone groepen zijn door-
gaans meer geconcentreerd in de 'armste' grootstedelijke woongebieden. Dit

laatste is uiteraard een reflectie van het feit dat allochtonen in veel sterkere

mate dan autochtonen tot de in sociaal-economisch opzicht lagere regionen
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van de samenleving behoren. Dat betekent dus dat allochtonen zich vaak

aan de onderkant van de arbeidsmarkt bevinden, dat er in deze groep

relatief veel werkloosheid voorkomt en dat allochtone jeugd vaak een

gebrekkige scholing en opleiding heeft. Al deze kenmerken zijn sterk

bepalend voor een gereduceerde kansenstructuur binnen de conventio-

nele samenleving en daarmee voor een grotere geneigdheid tot deviant

(delinquent) gedrag. Na correctie voor demografische en sociaal-econo-

mische factoren zien we dan ook een veel kleiner verschil in mate van

delinquentie tussen allochtone en autochtone bevolkingsgroepen. Zonder

correctie voor demografische en sociaal-economische factoren blijkt

onder allochtone groepen drie- tot zesmaal zoveel criminaliteit voor te

komen als onder autochtonen. Na correctie voor deze factoren wordt deze

ratio ongeveer gehalveerd. Op basis van het beschikbare onderzoek kan

worden geconcludeerd dat allochtone jongeren anderhalf- tot driemaal

zoveel criminaliteit produceren als autochtone jongeren in vergelijkbare

sociaal-economische omstandigheden.

Er bestaat een variatie in de mate van criminaliteit van etnische minder-

heden. Marokkaanse en Antilliaanse jongeren vormen duidelijk de meest

problematische groepen. Surinamers nemen een tussenpositie in en binnen

de Turkse bevolkingsgroep wordt relatief de minste commune criminaliteit

geproduceerd. Deze verschillen tussen de minderheidsgroepen correspon-

deren tot op zekere hoogte met de mate van marginaliteit van de bevolkings-

groepen in de Nederlandse samenleving. In het begrip marginaliteit komt

zowel de structurele sociaal-economische positie van een bevolkingsgroep

tot uiting als de mate van cultuurconflict die er bestaat tussen de Neder-

landse ('westerse') normativiteit (postindustrieel, seculier, individualistisch)

en de normatieve oriëntatie die in enkele allochtone groepen meer gangbaar

is (traditioneler, religieus, collectivistisch). Het lijkt erop dat vooral onder

de Mediterrane groepen een sterk op de eigen nationaal-religieuze groep

betrokken rechtsbewustzijn bestaat. Hierbij zal zeker een rol spelen dat

deze minderheidsgroepen, anders dan bijvoorbeeld Amerikaanse etnische

minderheden, zich sterk op hun land van herkomst als 'eigen land' kunnen

blijven oriënteren. Dit alles kan betekenen dat informele sociale controle

vooral wordt uitgeoefend op gedrag dat de (traditionele) orde binnen de

eigen familie- of etnische kring dreigt te verstoren. Ten gevolge van de

geringe integratie op het niveau van de gemeenschap blijft de omvattende

Nederlandse samenleving een'vreemd', niet-eigen en normatief minder
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relevant territoir. Normschendingen in deze normatieve 'buitenwereld'

zijn (zowel door plegers als door opvoeders) makkelijker te excuseren of

te rechtvaardigen. Vooral de tweede generatie allochtone jongeren leeft

waarschijnlijk in een enigszins anomisch 'niemandsland, op weg naar een

onzekere toekomst (...) de oude normen volstaan niet meer, maar nieuwe

zijn nog niet verworven' (Schuyt, 1995, p. 12).

Volgens enkele auteurs is de Marokkaanse bevolkingsgroep in een aantal

opzichten sociaal problematischer dan de Turkse bevolkingsgroep. Dit geldt

voor de sociaal-economische positie binnen de Nederlandse samenleving,

maar ook voor de mate van samenhang binnen de eigen gemeenschap en

voor de mate van cultuurconflict met de (conventionele) autochtone om-

geving. De Turkse groep is economisch succesvoller dan de Marokkaanse

groep, relaties binnen gezinnen zijn er waarschijnlijk minder conflictueus

en (daarmee) zijn er minder ernstige problemen met de socialisatie van

jongeren binnen de eigen gemeenschap. Een en ander is deels te herleiden

tot het feit dat Turkse culturele tradities beter lijken aan te sluiten bij de

vereisten van de westerse samenleving. Anderzijds zijn er ook aanwijzingen

dat juist de homogeniteit en de economische zelfstandigheid van de Turkse

bevolkingsgroep gunstige condities vormen voor de exploitatie van illegale

drugshandel.

Bij de Caribische (Surinaamse en Antilliaanse) bevolkingsgroepen speelt

conflict op macrocultureel niveau waarschijnlijk minder een rol dan bij de

Mediterrane bevolkingsgroepen. Deze groepen staan wat betreft hun her-

komst minder ver van de westerse wereld en ook zijn er minder stringente

religieuze tegenstellingen. Het lijkt er echter op dat bij een groot deel van de

(creoolse) Caribische bevolkingsgroep de leefstijl van de black lower class

sterk is ingeburgerd. Net als in de VS bestaat in de zwarte Caribische groep

een structurele afwezigheid van de vader. Sterker dan bij de lichter getinte

Mediterrane groepen zal - objectief, maar zeker subjectief - (geanticipeerde)

rassendiscriminatie een rol spelen. Dit alles heeft geleid tot een onder

(creoolse) Caribische jongeren gangbare leefstijl van opportunistische

deviantie ('hosselen'). Waar er zeer weinig vertrouwen bestaat in de

mogelijkheid om in de conventionele samenleving succes te bereiken,

zijn hedonistische, korte-termijnoverwegingen sterk bepalend voor het

gedrag. Bij veel autochtone jongeren aan de onderkant van de samen-

leving zal dit ongetwijfeld weinig anders zijn. In het geval van allochtone

jongeren zijn criminogene factoren echter veel sterker gedetermineerd.
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De vraag is nu welke beleidsmaatregelen er reëel denkbaar zijn ter beheer-

sing van de ontegenzeglijk onevenredige criminaliteit onder etnische

minderheden. Bij het overwegen van maatregelen dienen de vragen naar

het 'waartoe' en naar de mogelijke onwenselijke bijeffecten van maatregelen

expliciet te worden gesteld. Hierbij zullen een aantal tegenstrijdigheden

zichtbaar worden. De essentie van het probleem is zonder meer de geringe

integratie van etnische minderheden binnen de Nederlandse samenleving.

Specifieke maatregelen gericht op de preventie en zeker maatregelen ge-

richt op de repressie van criminaliteit onder etnische minderheden zullen

betrekkelijk onvermijdelijk het gevaar van stigmatisering en daarmee van

het versterken van collectieve marginaliteit met zich meebrengen. Ander-

zijds zal onevenredige criminaliteit onder etnische minderheden niet als

probleem kunnen worden genegeerd. Dit zou zeker niet in het belang zijn

van allochtone bevolkingsgroepen zelf, gezien de zeer schadelijke, integratie-

belemmerende effecten van de associatie tussen criminaliteit en etnische

minderheid.

Volledige emancipatie en integratie van allochtone minderheden binnen

de Nederlandse samenleving is alleen op langere termijn denkbaar. Om

dit te bereiken is collectieve sociaal-economische lotsverbetering van

etnische minderheden ongetwijfeld noodzakelijk. Het is daarbij de vraag

in hoeverre het wenselijk is om maatregelen voor de verbetering van werk-

gelegenheid, scholing, huisvesting, vrijetijdsbesteding enzovoort, specifiek

te richten op etnische minderheden. In elk geval zal verminderen van

criminaliteit bij dit streven geen primair doel van overheidsmaatregelen

zijn, maar eerder een wenselijk bijeffect. Voor zover integratie een cultureel

proces is, is het waarschijnlijk weinig realistisch om te verwachten dat dit

voornamelijk door maatregelen tot stand gebracht zal kunnen worden.

Culturele processen voltrekken zich goeddeels binnen het privé-domein

en hebben een informeel en autonoom karakter. Om deze redenen lenen

ze zich slecht voor manipulatie door overheidsmaatregelen. Discriminatie

van allochtonen door autochtonen en exclusieve oriëntatie van alloch-

tonen op de eigen nationaal-religieuze identiteit zijn niet eenvoudig door

wet- en regelgeving te beïnvloeden. Waarschijnlijk kunnen door maat-

regelen wel zoveel mogelijk condities worden geminimaliseerd die sociale

en economische deelname door allochtonen aan de conventionele Neder-

landse samenleving belemmeren. Antidiscriminatiemaatregelen liggen

hierbij voor de hand.
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Specifieke, op criminaliteit door minderheden gerichte maatregelen liggen

vooral op het meso- en microniveau. In de praktijk blijkt veel nadruk te
liggen op individuele begeleidingsprojecten die primaire of secundaire

preventie van criminaliteit als oogmerk hebben. Uit oogpunt van efficiëntie

en effectiviteit zouden wellicht juist veelzijdige buurtgerichte programma's

voor problematische woonbuurten met een hoge concentratie allochtonen

de voorkeur verdienen.
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Inleiding

Zowel in de media als in het landelijke en lokale overheidsbeleid wordt de

laatste jaren veel aandacht besteed aan de maatschappelijke positie van

etnische minderheden. Alom wordt gesignaleerd dat er meervoudige sociale

problematiek bestaat bij betrekkelijk recent in ons land gevestigde alloch-

tone minderheidsgroepen. Deze groepen verkeren veelal aan de 'onderkant'

van de samenleving. Er bestaat een betrekkelijk geringe integratie van deze

minderheden in de (autochtone) Nederlandse samenleving. En als meest

verontrustend wordt gezien dat sociale problemen lijken te worden be-

stendigd in de tweede generatie allochtone jeugdigen. De veel gevreesde

tweedeling van de samenleving dreigt door deze ontwikkeling sterk

etnische componenten te krijgen.

Het mogelijke vóórkomen van criminaliteit is een zeer belangrijk aspect van

de marginaliteit van de ('nieuwe') etnische minderheidsgroepen. Criminali-

teit is enerzijds een signaal van maatschappelijke achterstand en tegelijker-

tijd is het een belangrijke belemmering voor succesvolle emancipatie zowel

op individueel als op groepsniveau. En ten slotte is criminaliteit die door een

sterke inbedding binnen bepaalde gemeenschappen moeilijk te controleren

is, uiteraard een probleem op zichzelf. Al deze aspecten waren aan de orde

bij het in de context van de Parlementaire Commissie Opsporingsmethoden

uitgevoerde criminologische onderzoek naar de relatie tussen georgani-

seerde misdaad en etnische minderheden. Gezien de recente datum van

publicatie van deze bevindingen is ervoor gekozen om de nu volgende op

literatuur gebaseerde analyse vooral een aanvullend karakter te geven. Dat

wil zeggen, er wordt met name ingegaan op de betrokkenheid van etnische

minderheden bij wat kan worden aangeduid met het begrip 'commune

criminaliteit'. Het begrip 'commune criminaliteit' doelt zowel op een

juridisch criterium (delicten die vallen onder het Wetboek van Strafrecht)

als op een criminologisch criterium (meest voorkomende 'openlijk zicht-

bare' criminaliteit waarvan natuurlijke personen het slachtoffer zijn). In
de praktijk gaat het dus vooral om vormen van diefstal en geweld en

combinaties daarvan.
In dit rapport zal worden getracht om op basis van recent onderzoek de

vraag te beantwoorden in hoeverre door specifieke etnische minderheden in

onevenredige mate commune criminaliteit wordt geproduceerd. Zoals nog

zal blijken, zijn vrijwel uitsluitend gegevens over het delinquente gedrag van
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allochtone jongeren beschikbaar. De meeste aandacht zal in dit rapport

worden besteed aan mogelijke verklaringen van de klaarblijkelijke,

betrekkelijk sterke overrepresentatie van commune criminaliteit onder
etnische minderheidsgroepen. Hiertoe zal met behulp van criminologische

inzichten worden bezien in hoeverre naast mogelijke selectiviteit van het

justitiële systeem, sociaal-economische-positiekenmerken, in samenhang

met culturele kenmerken van etnische minderheden een verklaring kunnen

bieden voor de relatief grote mate van criminaliteit in deze bevolkings-

groepen. Dat wil zeggen dat verklaringen vooral worden gezocht in de

maatschappelijke marginaliteit van etnische minderheden. En ten slotte

zal in grote lijnen worden nagegaan welke beleidsmatige oplossings-en

beheersingsmaatregelen er denkbaar zijn. Bij dit alles gaan we ervan uit

dat criminaliteit onder allochtone groepen niet alleen een probleem is

voor de (Nederlandse) samenleving als geheel. Vanwege de marginaliteit

bestendigende effecten van de (veronderstelde) relatie tussen criminaliteit

en etnische bevolkingsgroep is het in de eerste plaats een probleem voor de

desbetreffende minderheidsgroepen zelf.

In de criminologie vormen verschillen in de mate en in het patroon van

criminaliteit geproduceerd door binnen de samenleving te identificeren

groepen een klassiek thema. Tegelijkertijd is het een sterk omstreden thema,

met grote gevolgen voor alledaagse en (justitieel-)politieke oordelen over

veiligheid en rechtvaardigheid binnen de samenleving. Dit laatste geldt

zeker indien het gaat om de aard en de mate van criminaliteit die (al of niet

terecht) wordt toegeschreven aan 'kwetsbare' bevolkingsgroepen aan de

onderkant van de samenleving. Het aanwijzen van een dergelijke bevolkings-

groep als relatief sterk crimineel brengt onvermijdelijk het gevaar van

stigmatisering met zich mee. Er kunnen negatieve vooroordelen en ver-

wachtingspatronen ontstaan. Deze dreigen de maatschappelijke positie

van de groep verder te ondermijnen. Indien een bevolkingsgroep wordt

geassocieerd met een hoog niveau van criminaliteit, dan worden daardoor

integratiemogelijkheden binnen de conventionele samenleving verder

bemoeilijkt. De kansen op marginalisering van de bevolkingsgroep aan de

onderkant van de samenleving zullen dan verder toenemen. Het gevaar is

groot dat verwachtingspatronen over crimineel gedrag zullen gaan werken

als zelfvervullende voorspellingen. Er kan in dat geval zonder meer worden

gesproken van een vicieuze cirkel.
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Dit is vooral een hachelijk thema indien de bevolkingsgroep aan de

onderkant van de samenleving ook nog eens herkenbaar is op basis van

nationaliteit, etniciteit en lichamelijke kenmerken als huidkleur en gelaats-

type. Voor individuele leden van de etnische minderheidsgroep valt door

hun herkenbaarheid nauwelijks te ontkomen aan het bestaande stigma.

Hiermee dreigt een interactieproces te ontstaan waarbij de sociaal-econo-

mische achterstandspositie plus elementen van rassendiscriminatie meer

criminaliteit van de etnische minderheidsgroep veroorzaken. Op hun

beurt werken de hogere criminaliteitscijfers van de etnische minder-

heden discriminatie en marginalisering weer in de hand. (Voor) oordelen

over criminaliteit zijn in dat geval moeilijk los te koppelen van racisme en

nationaal chauvinisme. Bij elk denken en (beleidsmatig) handelen met

betrekking tot de criminaliteit van etnische minderheden dient dit gevaar

te worden onderkend. Bij specifiek justitieel beleid ten opzichte van

criminaliteit van etnische minderheden zal moeten worden overwogen

in hoeverre het kan fungeren als een onbedoelde bijdrage aan racistische

en nationalistische tendenties in de samenleving.

Rekening houden met dergelijke gevaren betekent anderzijds niet dat

er een taboe zou moeten rusten op het onderwerp van een eventueel

grotere betrokkenheid van etnische minderheden bij sommige typen

van crimineel gedrag.

In laatste instantie is onevenredige criminaliteit binnen etnische

minderheden vooral een probleem voor die minderheden zelf. Het is

een symptomatisch verschijnsel, een teken van onvolkomen integratie

van de allochtone groep in de Nederlandse samenleving en tegelijkertijd

vormt het een ernstige belemmering voor het proces van integratie.)

Om inzicht te krijgen in de aard en mate van het probleem is het allereerst

nodig om ten behoeve van onderzoek informatie te hebben over de alloch-

tone herkomst van plegers van delicten. In dit rapport geven we allereerst

een overzicht van de (schaarse) gegevens die in dit opzicht voorhanden zijn.

Daarna wordt bezien in hoeverre voor de criminaliteit binnen etnische

9

1 In dit rapport zullen we het begrip 'integratie' niet nader kwalificeren. Schuyt maakt een

onderscheid in verschillende wegen die kunnen leiden tot integratie. Segregatie en assimilatie

staan in dit opzicht tegenover elkaar. in het eerste geval kan sprake zijn van een 'zuilsgewijze'

emancipatie van de minderheidsgroep. De minderheidsgroep 'integreert' met behoud van de

'eigen' (nationaal-religieuze) identiteit (Schuyt, 1995).
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minderheden criminologische verklaringen mogelijk zijn die evenzeer van

toepassing zijn op criminaliteit van autochtone groepen in vergelijkbare

maatschappelijke omstandigheden. Vervolgens komen specifieke ver-

klaringen aan de orde die samenhangen met specifieke kenmerken en

achtergronden van de verschillende etnische minderheidsgroepen. Het

.begrip 'cultuurconflict' speelt hierbij een belangrijke rol. Ten slotte wordt

aandacht besteed aan de vraag wat kan worden verwacht van beleids-

maatregelen om het probleem van (onevenredige) criminaliteit binnen

etnische minderheden te beheersen.

1 0
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Criminaliteitspatronen in etnische

minderheidsgroepen

Uit vrijwel al het in bijlage 2 vermelde onderzoek blijkt dat allochtone

jongeren relatief meer geregistreerde criminaliteit plegen dan autochtonen.2

Deze bevinding dient op een aantal punten te worden gerelativeerd. Op

enkele daarvan zullen we hieronder gedetailleerder ingaan. Over het alge-

meen geldt dat allochtone criminaliteit alleen al op basis van demografische

gegevens 'gemiddeld' vaker zal voorkomen. Allochtone minderheden

hebben een andere leeftijdsverdeling, waarbij de crimineel meest actieve

leeftijdsgroep (tussen de 15 en 25 jaar) veel sterker is vertegenwoordigd

dan in de autochtone bevolkingsgroep (Ministerie van Binnenlandse Zaken,

1995). Daarnaast zijn etnische minderheden voornamelijk geconcentreerd in

de gemiddeld 'armste' buurten van de grote steden. Dat wil zeggen, in woon-

gebieden waar traditioneel (dus ook voordat er sprake was van vestiging van

grote aantallen allochtonen) al relatief veel geregistreerde criminaliteit werd

geproduceerd.

Bovenstaande recente onderzoeken naar de vertegenwoordiging van

etnische minderheden zijn alle gebaseerd op bij de politie geregistreerde

gegevens van verdachten van een misdrijf of ter zake van een misdrijf

geverbaliseerde personen. Het gaat dus om gegevens die in een vroeg

stadium van het strafrechtelijke selectieproces zijn verzameld. Zoals altijd

is het de vraag in hoeverre strafrechtelijke gegevens, in dit geval politie-

gegevens van geverbaliseerde of 'verdachte' personen, kunnen worden

beschouwd als een betrouwbare indicatie van wat er in werkelijkheid (door

verschillende bevolkingsgroepen) aan criminaliteit wordt geproduceerd. Om

verschillende redenen kunnen we ervan uitgaan dat de politie vooral sterk

zal zijn gericht op commune criminaliteit die door de burgers als direct

bedreigend of nadelig wordt ervaren. Zowel patronen van aangifte uit de

burgerij als politiële prioriteiten in het opsporings- en preventiebeleid

2 In veel gevallen is het niet duidelijk in hoeverre criminaliteit gepleegd door illegaal in Neder-

land aanwezige leden van de verschillende bevolkingsgroepen de cijfers zullen beïnvloeden.

Het is denkbaar dat door illegalen gepleegde criminaliteit wordt' toegeschreven' aan de

legaal in Nederland verblijvende bevolkingsgroepen. De mate van criminaliteit van legaal

in Nederland verblijvende allochtonen zal hierdoor te hoog kunnen worden ingeschat.
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zullen er eerder toe leiden dat bijvoorbeeld de plegers van diefstal (met

geweld) in de politieregistratie zichtbaar zullen worden, dan bijvoorbeeld

plegers van fraude, milieudelicten of fiscale delicten. Zeker bij politieregis-

tratie van verdachten dient dus in aanmerking te worden genomen dat er

niet een evenredige afspiegeling van criminaliteit in onze samenleving uit

zal blijken. Het door de politie geproduceerde beeld van criminaliteit reflec-
teert allereerst het soort criminaliteit dat 'typisch' aan de onderkant van de

samenleving wordt bedreven en dat door de burgers sterk als bedreigend

voor hun bezit en fysieke veiligheid wordt ervaren. De om deze redenen

vrijwel onvermijdelijke selectiviteit van politieregistraties bestaat vooral

waar arrestaties van verdachten het gevolg zijn van gerichte opsporings-

activiteiten van de politie. 'Wie op basis van arrestantengegevens van de

politie conclusies over de gehele daderpopulatie trekt, loopt gerede kans

dat daarin vooral de opsporingsactiviteiten van de politie worden gerepro-

duceerd' (De Haan en Bovenkerk, 1995).

Dat politiecijfers vooral opsporingsprioriteiten reflecteren in plaats van

een representatief beeld te vormen van in de samenleving geproduceerde

criminaliteit, zal meer het geval zijn naarmate arrestaties voortkomen uit

doelgericht, pro-actief politie-optreden. Zo zullen de (etnische) kenmerken

van door de politie geregistreerde overtreders van de opiumwet eerder

selectiviteit in de opsporing van de politie reflecteren dan bijvoorbeeld

bij vermogens- of geweldsdelicten het geval zal zijn. Arrestaties van straat-

dealers zijn vaak het gevolg van pro-actieve politie-acties. Het optreden

tegen de drugsscene in stadsdelen zoals Amsterdam-Zuidoost (de Bijlmer)

of het Rotterdamse Spangen zal daarom waarschijnlijk ten gevolge hebben

dat het allochtone element bij arrestaties in deze gebieden (onevenredig)

toeneemt. De enorme oververtegenwoordiging van de zwarte bevolkings-

groep in het strafrechtelijk circuit binnen de VS kan wellicht deels worden

toegeschreven aan de selectieve aandacht van de politie voor drugsdelicten

(Smith, 1994). Bij andere soorten van delicten, waar de politie minder

invloed kan uitoefenen door gerichte opsporing, zal dit selectiviteitseffect

minder belangrijk zijn. In dat geval is de politie-activiteit vooral reactief.

Dat wil zeggen dat het bekend worden van verdachte personen vooral

afhankelijk zal zijn van aangiften die door de burgers bij de politie worden

gedaan. We gaan er daarom van uit dat door de politie geregistreerde

gegevens met betrekking tot vermogensdelicten (al of niet met geweld) een

beter beeld van de werkelijkheid zullen geven dan de eerder genoemde
opiumwetdelicten.
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Registraties op een laag niveau van het strafrechtelijk systeem zijn dus

enerzijds gevoelig voor selectiviteit in verband met opsporingsprioriteiten

van de politie. Anderzijds zijn het echter de minst vertekende gegevens

omdat verdere selecties binnen het strafrechtelijke systeem nog niet hebben

plaatsgevonden. In die zin bieden politieregistraties van verdachten, met

alle gebreken die eraan kleven, waarschijnlijk relatief de beste benadering

van door bevolkingsgroepen geproduceerde criminaliteit. Dit zal des te meer

zo zijn naarmate er minder kan worden vertrouwd op zelfrapportage als

een voor de hand liggende methode om inzicht te krijgen in criminaliteits-

patronen. Er zijn aanwijzingen dat zelfrapportage juist voor het hier

besproken probleem van verschillen in commune criminaliteit tussen

etnische bevolkingsgroepen geen geschikt alternatief is (Haen Marshall,

1996). Zo bleek bijvoorbeeld in het onderzoek van Junger (1990) niet alleen

dat een ruime meerderheid van de ondervraagde jeugdigen ten onrechte

ontkende contacten met de politie te hebben gehad; het bleek ook dat er

in dit opzicht sterke verschillen bestonden tussen de etnische bevolkings-

groepen in geneigdheid om waarheidsgetrouw te antwoorden op vragen

naar gepleegde delinquentie en contacten met de politie.

We gaan er daarom van uit dat binnen de beperking van 'soort criminaliteit',

i.c. gangbare criminaliteit aan de onderkant van de samenleving, politie-

registratie van verdachten een relatief bruikbaar beeld van verschillen in

criminaliteit tussen etnische bevolkingsgroepen kan opleveren. De vraag

is nu welke conclusie er op basis van de in bijlage 2 gepresenteerde onder-

zoeksresultaten kan worden getrokken. Allereerst valt op dat de resultaten

een sterke consistentie vertonen. Uit alle genoemde onderzoeken blijkt dat

globaal genomen in allochtone bevolkingsgroepen meer commune criminali-

teit wordt geproduceerd dan in de groep van autochtone Nederlanders. Er

blijkt in dit opzicht echter ook een consistent patroon van verschillen tussen

de etnische minderheden. Vooral Marokkaanse en Antilliaanse minderheids-

groepen produceren relatief veel criminaliteit. Van alle etnische minder-

heden wordt in de Turkse bevolkingsgroep relatief het minst criminaliteit

geproduceerd. Personen van Surinaamse afkomst nemen in dit opzicht een

tussenpositie in. Het feit dat vrijwel alle onderzoeken een sterk vergelijkbaar

criminaliteitspatroon van etnische minderheden te zien geven, maakt het

waarschijnlijker dat dergelijke verschillen tussen etnische minderheden in

werkelijkheid ook zullen bestaan.
In hoofdstuk 3 gaan we in op de betekenis en de verklaring van deze

gegevens. Voor een goed begrip van deze uitkomsten dienen echter bij
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voorbaat de volgende twee punten te worden vastgesteld. Allereerst heeft

vrijwel alle onderzoek betrekking op jeugdige personen, globaal in de

leeftijdsgroep van 12 tot 24 jaar. Dit gegeven relativeert enigszins het

belang van de oververtegenwoordiging van allochtonen bij de plegers van

commune criminaliteit. In het algemeen is het plegen van criminaliteit
een sterk leeftijdsgebonden verschijnsel. Op latere leeftijd (bijvoorbeeld

boven de 35 jaar) neemt criminaliteit sterk af. Dit zou kunnen betekenen

dat vooral specifieke condities van tot etnische minderheden behorende
adolescenten sterk criminaliteitsbevorderend zijn.

Het tweede kardinale punt voor de betekenis van relatief hoge commune

criminaliteit onder etnische minderheden wordt gevormd door de sociaal-

economische factor. We komen hier in het volgende hoofdstuk nog uit-

voeriger op terug. Het moeilijk te overschatten effect van de maatschappe-

lijke positie van de verschillende bevolkingsgroepen komt sterk naar voren

in het feit dat criminaliteitsverschillen tussen autochtone en allochtone

bevolkingsgroepen groter zijn indien in het onderzoek geen controle voor

sociaal-economische positie is toegepast. In dit geval zien we in de alloch-

tone bevolkingsgroepen met relatief de meeste criminaliteit (Marokkanen

en Antillianen) ongeveer vijfmaal zoveel criminaliteit als bij de doorsnee

autochtone bevolkingsgroep. Wanneer daarentegen allochtone groepen zijn

vergeleken met autochtone groepen van vergelijkbare sociaal-economische

status, dan zijn de verschillen duidelijk geringer. In dat geval zijn de Marok-

kaanse criminaliteitscijfers (van jongeren) ongeveer driemaal zo hoog als

van de autochtone groep. Voor de Surinaamse en Turkse groepen gelden

factoren van respectievelijk ongeveer twee en anderhalf.

De eerste conclusies op basis van de kwantitatieve politiegegevens luiden
als volgt:

- over het algemeen wordt door jongeren uit etnische minderheids-

groepen relatief meer commune criminaliteit geproduceerd dan door

de autochtone bevolkingsgroep;

- deze verschillen worden gereduceerd wanneer het onderzoek is uit-

gevoerd onder jongeren uit dezelfde woonbuurt en van vergelijkbare

sociaal-economische status;

- er bestaan consistente verschillen in criminaliteitspatroon tussen

de verschillende etnische minderheden;.

- van de in Nederland meest voorkomende etnische minderheden

produceren Marokkaanse en Antilliaanse jongeren relatief de meeste

en Turkse jongeren relatief de minste commune criminaliteit.



3

Verklaringen

We zullen nu nagaan welke verklaringen er voor deze stand van zaken

worden gegeven. Wat zijn de algemene factoren die de doorgaans hogere

criminaliteitscijfers onder etnische minderheden in de hand werken en

welke specifieke factoren spelen een rol bij de verschillende minder-

heidsgroepen? Structurele factoren die samenhangen met de relatief lage

sociaal-economische positie van de meeste allochtone minderheden kunnen

worden gezien als het belangrijkste complex van algemene criminaliteits-

bevorderende factoren. Sociaal-economische marginaliteit is een betrekke-

lijk universele criminogene factor, die op precies dezelfde wijze de hogere

criminaliteitscijfers van zowel autochtone als allochtone groepen aan de

onderkant van de maatschappij verklaart. Voor de verklaring van ver-

schillen in criminaliteitspatroon tussen etnische minderheden ligt de

nadruk eerder op culturele factoren die samenhangen met traditionele

en historisch bepaalde normenstelsels en modaliteiten van socialisatie

en sociale controle in de desbetreffende bevolkingsgroep.

3.1 De sociaal-economische factor

Structurele en culturele factoren bepalen gezamenlijk de mate van integratie

van etnische minderheden in de Nederlandse maatschappij en daarmee ook

de samenhang tussen commune criminaliteit en etniciteit. Integratie is het

sine qua non voor een te verwachten 'normaler' patroon van criminaliteit

van etnische minderheden. Hierbij dient bij voorbaat duidelijk te worden

gesteld dat integratie bepaald geen eenzijdige opgave voor de etnische

minderheidsgroep kan zijn. Integratie veronderstelt zowel openheid en

de beschikbaarheid van kansen binnen de (autochtone) conventionele

samenleving als de bereidheid van de allochtone bevolkingsgroep om een

exclusieve oriëntatie op de eigen minderheidscultuur los te laten. Minimale

integratie en daarmee hogere criminaliteitscijfers lijken onvermijdelijk

indien allochtonen weinig ander reëel perspectief hebben dan werkloosheid

of de onderkant van de arbeidsmarkt. Anderzijds mag worden verwacht dat

opportunistische commune criminaliteit van allochtone jongeren, maar ook

in gesloten groepen georganiseerde criminaliteit, meer zullen voorkomen

indien de allochtone groep relatief weinig belang hecht aan de Nederlandse

morele orde en rechtsorde. Dit zal waarschijnlijk het geval zijn indien de
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loyaliteit, identiteit en het morele referentiekader van etnische minderheden

uitsluitend blijft gericht op de eigen (nationaal-religieuze) groep.

Het lijkt een betrekkelijk universeel en vaststaand gegeven dat van etnische

minderheden aan de onderkant van de samenleving onevenredig veel

criminaliteit bekend is. In de VS vinden we historisch een extreme over-

representatie van de zwarte bevolkingsgroep in het strafrechtelijke systeem.
In iets mindere mate geldt hetzelfde voor uit Midden- en Zuid-Amerika

afkomstige Spaanssprekende bevolkingsgroepen (Latino's) die zich meer

recentelijk in de VS hebben gevestigd. In beide bevolkingsgroepen bestaat

ernstige en meervoudige problematiek op het punt van werkgelegenheid,

onderwijs, huisvesting, gezondheid en gezins- en opvoedingssituaties. In

de grote steden zijn voor een belangrijk deel etnisch gedefinieerde (zwarte

en Spaanssprekende) woongebieden ontstaan waar de culture of poverty is

geconcentreerd, en geweld, criminaliteit en illegale economie aan de orde

van de dag zijn. Ten gevolge van een dergelijke maatschappelijke ont-

wikkeling is de relatie tussen bepaalde vormen van etniciteit en commune

criminaliteit een structurele en naar het schijnt onveranderlijke feitelijkheid

geworden. Daarin past ook het onmiskenbare gegeven dat in de Ameri-

kaanse samenleving een sterk op (tegen?) etnische minderheden gerichte

selectiviteit van het justitiële apparaat lijkt te bestaan (Cohen, 1985). Desal-

niettemin bestaat (in de criminologie) betrekkelijk algemeen het inzicht

dat er in deze bevolkingsgroepen ook daadwerkelijk meer (commune)

criminaliteit voorkomt (Lafree e.a., 1992; Reiner, 1993). Ten aanzien van

de zwarte bevolkingsgroep wordt dit door Smith (1994, p. 1045) als volgt

samengevat: `(...) while black are treated somewhat unequally by the

criminal justice process, in large part the differente in rates of imprison-

ment arises because crime rates are substantially higher among black than

among white people.'

In landen zoals Canada, Zweden, Engeland, Frankrijk en Duitsland, met

minder armoede-getto's en minder extreme (sociaal-economische)

marginaliteit dan in de Amerikaanse samenleving, wordt hetzelfde beeld

aangetroffen. Enkele specifieke etnische minderheidsgroepen produceren

onevenredig veel criminaliteit (Killias, 1989). In Engeland en Canada zijn

het vooral de zwarte (Caribische) bevolkingsgroepen die opvallen door

hogere criminaliteitscijfers (Smith, 1994; Yeager, 1996). Volgens Martens

(1995) komt in Zweden criminaliteit relatief veel voor bij nieuwkomers

van 'niet-westerse' (Afrikaanse of Latijns-Amerikaanse) herkomst. Aan
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de constatering van deze algemene trend moet echter direct worden

toegevoegd dat zeker niet alle ('niet-westerse') etnische minderheden

opvallen door relatief hoge criminaliteit. In Noord-Amerika en in Engeland

zijn bijvoorbeeld de uit Azië afkomstige bevolkingsgroepen juist eerder

minder crimineel dan de autochtone blanke bevolking. Uit het in het vorige

hoofdstuk vermelde Nederlandse onderzoek bleek ook dat in de Turkse

bevolkingsgroep (zeker na correctie voor maatschappelijke positie) niet veel

meer commune criminaliteit wordt geproduceerd dan in de autochtone

Nederlandse bevolking. In al deze gevallen geldt over het algemeen dat de

niet of nauwelijks criminelere etnische minderheden er qua maatschappe-

lijke positie duidelijk beter aan toe zijn dan de bevolkingsgroepen met veel

criminaliteit.
De eerste en waarschijnlijk meest doorslaggevende conclusie in het licht

van dit alles kan dan ook zijn dat (relatieve) materiële welvaart veruit de

belangrijkste determinant is van de relatie tussen commune criminaliteit en

etnische minderheid. Het is een bijna triviale, maar nochtans fundamentele

observatie dat opportunistische criminaliteit in een bevolkingsgroep aller-

eerst moet worden verklaard als 'compensatie' voor (relatieve) materiële

deprivatie en als uitdrukking van frustratie ten gevolge van de geringe

materiële welvaart.3 Aan de onderkant van de maatschappij heeft men, met

name indien er weinig perspectief op maatschappelijke verbetering wordt

ervaren, relatief veel te winnen en weinig te verliezen bij het op illegale wijze

verkrijgen van voordeel.4 In dit opzicht is er geen bijzondere verklaring

nodig voor de criminaliteit van allochtone groepen aan de onderkant van

de samenleving. Om dezelfde redenen wordt immers ook onevenredig veel

commune criminaliteit gepleegd door autochtone bevolkingsgroepen in

dezelfde maatschappelijke positie.

3 in de criminologie bestaan 'grote' theorieën die voor de verklaring van overrepresentatie van

criminaliteit een verschillende nadruk leggen op materiële deprivatie, gelegenheidsstructuur,

verminderde betrokkenheid op de conventionele samenleving en het bestaan van 'deviante'

waarden en doelstellingen. Voor een beknopte uiteenzetting van de betekenis van deze crimi-

nologische verklaringswijzen voor de relatie tussen etnische minderheden en criminaliteit

wordt verwezen naar Bovenkerk, 1994b.

4 'Voordeel' bestaat niet alleen uit de materiële opbrengst van diefstal, maar ook uit de

bevrediging van een 'avontuurlijke' dagbesteding en het aanjagen van schrik aan de buurt-

genoten. Dankzij een delinquente leefstijl kunnen (etnische) jongeren aan de onderkant

van de samenleving zich doen gelden.
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Deze fundamentele verklaring op basis van sociaal-economische positie

laat bovendien ook ruimte voor het intrigerende verschil in criminaliteit

tussen etnische minderheden, zelfs ingeval deze minderheden zowel 'niet-

westers' als maatschappelijk betrekkelijk marginaal zijn. Zoals gezegd, blijkt

uit Nederlands onderzoek een opvallend verschil in criminaliteitsniveau

tussen de Marokkaanse en de Turkse bevolkingsgroep. In Engeland werd

hetzelfde geconstateerd met betrekking tot de zwarte Caribische bevolkings-

groep enerzijds en Aziatische (Indiase en Pakistaanse) bevolkingsgroepen

anderzijds. In Engeland zijn de criminaliteitscijfers voor de meest gangbare

vormen van opportunistische vermogenscriminaliteit 'zelfs' lager bij

Aziatische minderheden dan bij de autochtone Engelsen (Smith, 1994).

Daarentegen kwamen in de Aziatische groepen wel veel meer veroordelingen

voor drugshandel voor. Er zijn aanwijzingen dat de relatief geringe Turkse

vermogens-/geweldscriminaliteit in Nederland, net als de lage criminaliteits-

cijfers voor Aziatische bevolkingsgroepen in Engeland en de VS, deels kan

worden verklaard uit de relatief betere sociaal-economische positie van deze

minderheden. In Nederland zou dus de relatief geringe Turkse commune

criminaliteit een gevolg zijn van het feit dat de Turkse gemeenschap econo-

misch tamelijk succesvol is. Niet alleen is de legale allochtone middenstand

vooral in Turkse handen. Dit schijnt eveneens te gelden voor de halflegale

('coffeeshops' en'zwarte' naai-ateliers) en illegale (harddrugshandel)

economie (Bovenkerk, 1994a; Bovenkerk en Fijnaut, 1996; YesilgSz en

Lempens, 1996). Paradoxalerwijze kan succes met georganiseerde (deels)

illegale economische activiteit dus tot gevolg hebben dat individuele oppor-

tunistische vermogens-/geweldscriminaliteit achterwege blijft. Kinderen

uit een Nederlandse familie van suspecte horeca-exploitanten hebben net

als kinderen van een Turkse familie die succesvol een aantal coffeeshops

uitbaat, weinig te winnen met het plegen van ordinaire criminaliteit op

straat. We zullen nog terugkomen op het punt van succesvolle illegale

economische bedrijvigheid als beschermende factor tegen opportu-

nistische commune criminaliteit in een bevolkingsgroep.

3.2 De culturele factor

Aan de onderkant van de samenleving wordt om 'begrijpelijke' redenen een

overdaad aan specifieke vormen van criminaliteit geproduceerd. We spreken

dan vooral van criminaliteit met een individualistisch en opportunistisch

karakter; vooral vormen van diefstal, al of niet gepaard met een gewelds-
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element. Dergelijke criminaliteit speelt zich vaak af in het publieke of semi-

publieke domein en heeft veelal een confronterend karakter. Met andere

woorden, het gaat om vormen van 'straatcriminaliteit' die door de burger

als sterk bedreigend voor zijn veiligheid en zijn bezit worden ervaren. In

'hogere' maatschappelijk lagen wordt op basis van een geheel andere

kansenstructuur dan aan de onderkant van de samenleving andersoortige

criminaliteit geproduceerd (fraudes, fiscale delicten, economische delicten

enzovoort) die een discreter (binnenkamers en niet-confronterend) karakter

heeft. Veelal hebben dergelijke delicten een collectief en abstract slacht-

offer, bijvoorbeeld de schatkist, de ziektekostenverzekeraar of de bedrijfs-

vereniging. Om al deze redenen wordt criminaliteit van maatschappelijk

'respectabele' groepen veel minder snel als een maatschappelijk veiligheids-

probleem gezien. Autochtone groepen aan de onderkant van de samenleving

vertonen onevenredig veel commune criminaliteit, net als allochtone

groepen, die veelal aan de onderkant van de samenleving zijn geconcen-

treerd. In de huizen van bewaring en gevangenissen zitten slecht opgeleide

en werkloze 'Hollanders' zij aan zij met dito 'Marokkanen'.

De collectieve maatschappelijke positie is echter zeker niet de enige factor

die relevant is voor de mate van commune criminaliteit in bevolkings-

groepen. Naast 'universele' structurele factoren zijn ook culturele factoren

van belang, met name voor de specifieke samenhang tussen de etnisch

gedefinieerde bevolkingsgroep en de aard en mate van criminaliteit. Bij de

presentatie van de onderzoeksresultaten hebben we gezien dat het verschil

in criminaliteit tussen (enkele) allochtone en autochtone bevolkingsgroepen

wel vermindert, maar niet verdwijnt indien er wordt gecontroleerd voor

sociaal-economische positie in de samenleving. Bovendien is gebleken dat

er ook opvallende verschillen bestaan in criminaliteit tussen de allochtone

bevolkingsgroepen. Zoals gezegd, zijn dergelijke bevindingen ook bekend

uit onderzoek in andere landen. De relevantie van culturele factoren voor

het sociale gedrag van etnische minderheden is een fundamenteel gegeven.

Etniciteit betekent allereerst het bestaan van een in de samenleving

geïdentificeerde groep met een gemeenschappelijke culturele achtergrond

die afwijkt van de als 'autochtoon' gekenmerkte meerderheid van de samen-

leving. Etniciteit impliceert een wederzijdse afgrendeling van identiteit en

leefsferen. Zowel voor etnische minderheden als voor de autochtone

meerderheid geldt een wederzijds 'wij-zijperspectief'. Op zijn minst bestaat

bij autochtone en allochtone groepen het collectieve bewustzijn in elk geval

niet tot de 'andere' groep te behoren.
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Ter verklaring van de culturele specificiteit van de relatie tussen criminali-

teit en etnische groepering kunnen we twee kanten op. Eerstens is het

aannemelijk dat marginaliteit van een allochtone minderheidsgroep in

de samenleving niet alleen sociaal-economisch maar ook cultureel wordt

bepaald. We kunnen hierbij denken in termen van de sociale afstand

(Georges-Abeyle, 1989) tussen de allochtone cultuur en de autochtone

meerderheidscultuur die historisch de kern van de conventionele (i.c.

Nederlandse) samenleving vormt. Wanneer deze culturele afstand groot is

en bovendien vrijwel altijd wordt ervaren in termen van statushiërarchie,

dan ligt het voor de hand dat marginalisering van de etnische minderheids-

groep wordt bevorderd en dat daarmee (wederzijdse) acceptatie, begrip en

solidariteit tussen autochtoon en allochtoon wordt verminderd. Dergelijke

omstandigheden werken het ontstaan van (deels antagonistische) wij -zij-

gevoelens sterk in de hand. Criminaliteit (met allochtonen als dader zowel

als slachtoffer), exclusieve solidariteit met de eigen groep en discriminatie

van de minderheidsgroep door de meerderheidsgroep zijn de te verwachten

problemen bij een dergelijke negatief geladen grote culturele afstand tussen

allochtoon en autochtoon. De mogelijkheden tot integratie van de alloch-

tone minderheid zijn in dat geval gering.

Ten tweede is het ook mogelijk dat de afstand tussen meerderheids-

en minderheidscultuur een meer rechtstreeks criminaliteitsbevorderend

effect heeft. Er bestaat dan een cultureel gedetermineerde discrepantie met

betrekking tot opvattingen en sociale praktijken die direct van betekenis

zijn voor het vóórkomen van criminaliteit. We denken bijvoorbeeld aan de

hiërarchie van morele waarden en opvattingen over de legitimiteit van de

rechtsorde, de verantwoordelijkheid van opvoeders voor het gedrag van

de kinderen en de verantwoordelijkheid van het individu voor zijn eigen

gedrag. In de paragraaf over de verklaring van criminaliteit van jeugdige

Marokkanen gaan we in concreto op deze punten in. We merken hier nog

op dat algemene maatschappelijke marginaliteit op basis van een grote

culturele afstand tussen de meerderheids- en de minderheidscultuur de

kans op en de werking van specifieke criminaliteitsbevorderende factoren

zal versterken.

Voor etnische minderheden zal de 'eigen-groepsidentiteit' vaak dwingend

en onontkoombaar zijn. In geval van etniciteit en zeker indien het gaat om

betrekkelijk nieuwgekomen groepen in de samenleving, zijn daarvoor alle

voorwaarden aanwezig. De sterk afzonderlijke leefwereld van de etnische

minderheid wordt bepaald door het als gemeenschappelijk beleefde
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nationale of volkskarakter, door de eigen taal, door de eigen godsdienst

en door de eigen lichamelijke ('ras') kenmerken. De afstand langs al deze

fundamentele culturele dimensies kan groter of minder groot zijn. Zo zijn

de verschillen op de dimensie 'nationaliteit' groot indien de etnische

minderheid afkomstig is uit een 'niet-westers' en niet-geïndustrialiseerd

ontwikkelingsland. Tot op zekere hoogte correspondeert hiermee het

wezenlijke verschil tussen een traditioneel collectivistische (bv. op familiaire

of 'stam'verbanden georiënteerde) gemeenschap en de geïndividualiseerde

en 'verburgerlijkte' westerse samenleving. In het eerste geval, zoals bij

enkele allochtone bevolkingsgroepen, berust de morele orde vooral op

traditioneel gereguleerde verplichtingen jegens de eigen gemeenschap.

In het tweede geval berust de morele en zeker de rechtsorde vooral op

geïndividualiseerde en geformaliseerde betrekkingen (Eppink, 1992). We

zullen op dit wellicht kardinale punt voor de verklaring van mogelijke

verschillen in rechtsbewustzijn tussen autochtone en allochtone groepen

nog terugkomen.

Op de dimensie 'taal' is de afstand groot indien veel personen binnen de

etnische minderheden niet of gebrekkig de Nederlandse taal beheersen en er

bovendien ook geen gemeenschappelijk linguafranca (zoals het Engels) voor

de autochtone en de allochtone bevolkingsgroep bestaat. Op de dimensie

'godsdienst' ten slotte is de afstand groot indien de allochtone minderheid

een niet-christelijke godsdienst belijdt en bovendien de mate en stijl van

godsdienstbeleving sterk afwijkt van het in westerse postindustriële landen

gangbare secularisme of weinig verplichtende karakter van godsdienst. Op

grond van deze belangrijke culturele dimensies is het aannemelijk dat de

afstand tussen bijvoorbeeld het 'autochtone Nederland' en een Aziatische

bevolkingsgroep kleiner zal zijn dan de afstand met de Marokkaanse

minderheidsgroep. Zoals we nog zullen zien, is er waarschijnlijk ook minder

afstand met de Turkse dan met de Marokkaanse minderheid. Deze mate van

afstand correspondeert tegelijkertijd (maar niet per se noodzakelijk) met de

mate van betrokkenheid bij commune criminaliteit van de genoemde
etnische minderheden.

3.3 Etnische minderheden en criminaliteitsbevorderende factoren

In de vorige paragrafen hebben we globaal het belang aangegeven van de

twee belangrijke typen determinanten van criminaliteit bij etnische minder-

heden. Sociaal-economische maatschappelijke positie is te zien als een
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algemene en universele factor die tot op grote hoogte bepalend is voor de in

statistische zin overmatige criminaliteit van groepen aan de onderkant van

de samenleving. Daarnaast spelen culturele factoren een rol. Specifieke

elementen in de etnische minderheidscultuur in de context van de Neder-

landse samenleving kunnen een rechtstreeks bevorderend effect hebben

op criminaliteit.

Voor een goed begrip van criminaliteit van bevolkingsgroepen, allochtoon of

autochtoon, zijn natuurlijk niet zozeer de abstracte constructies 'structuur'

en 'cultuur' van belang. In de praktijk gaat het om de vraag welke concrete

elementen van sociaal-economische positie en minderheidscultuur een rol

spelen. Criminaliteit is daarnaast gedrag van individuele personen. De

genoemde structurele en culturele condities worden uiteindelijk vertaald in

factoren relevant voor de persoonlijke ontwikkeling van sociaal gedrag. Het

gaat dus ook om de vertaling van collectieve condities naar de persoonlijke

factoren die criminaliteit bij etnische minderheden kunnen bevorderen.

Schema 1 geeft een overzicht van dergelijke factoren zoals die uit crimino-
logische literatuur over criminaliteit van etnische minderheden naar voren

komen. Deze factoren kunnen we beschouwen als veelvoorkomende

problematische consequenties van etnisch gerelateerde marginaliteit.

Dergelijke consequenties dienen altijd te worden gezien als een product

van de verhoudingen tussen de conventionele (autochtone) meerderheid en

de allochtone minderheid. Dit betekent dat zowel indirecte en onbedoelde

achterstelling als rechtstreekse discriminatie van etnische minderheden een

rol zullen spelen bij de ontwikkeling van deze integratiebelemmerende en

criminaliteitsbevorderende factoren.

Het 'Jaaroverzicht Integratiebeleid Etnische Groepen 1996' (Tweede

Kamer, 1996) biedt een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de

sociaal-economische positie van de vier ten behoeve van dit rapport met

name genoemde minderheden. De Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en

Antilliaanse minderheden hebben een gemiddeld lage sociaal-economische

positie gemeenschappelijk. Het gemiddelde werkloosheidspercentage van

deze groepen ligt op 25, versus 7 voor de autochtone bevolking. Voor zover

werkzaam, verrichten allochtonen vooral slecht betaalde en als onaantrekke-

lijk beschouwde arbeid aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Toegang tot

de arbeidsmarkt wordt in sterke mate bepaald door opleiding en scholing.

Ook op dit gebied bestaat gemiddeld een grote achterstand van allochtonen.

Dit is een cruciaal punt voor met name allochtone jongeren. Allochtone
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Schema 1: Een overzicht van factoren die de kansen op integratie binnen de

conventionele samenleving verminderen en (daarmee) mogelijk

een rol spelen bij criminaliteit van etnische minderheden

1 sociaal-economische factoren

- slechte opleidingssituatie

- slechte positie op de arbeidsmarkt

- weinig kansen binnen conventionele economie

- lage status en weinig prestige

2 culturele factoren

- ambivalentie van normen en waarden

- weinig affiniteit met voor integratie vereiste gedragscodes (sociale vaardigheden)

- taalachterstand

- weinig begrip van gang van zaken in westerse, gebureaucratiseerde maatschappij

- afwezigheid van loyaliteit met meerderheidscultuur

3 persoonlijke factoren

- conflicten met het (traditionele) ouderlijke gezag

- verstoorde gezins- en gezagsrelaties

- tekortschietende opvoeding

- oriëntatie op (deviante) leeftijdsgenoten- en straathoekcultuur

- ontmoediging en demotivatie ('zelfuitsluiting') met betrekking tot deelname aan de

conventionele samenleving

jongeren vormen relatief de grootste groep schoolverlaters, zij zijn sterk

oververtegenwoordigd bij de laagste vormen van voortgezet onderwijs5

en sterk ondervertegenwoordigd bij de hogere vormen van voortgezet

onderwijs. Positie op de arbeidsmarkt van de vader en geringe school-

opleiding impliceren dat allochtone jongeren als groep een bij uitstek

onaantrekkelijk perspectief hebben op deelname aan de conventionele

economie. Deze sociaal-economische uitgangspositie kan waarschijnlijk

worden beschouwd als de belangrijkste criminaliteitsbevorderende factor

voor allochtone minderheden aan de onderkant van de samenleving.

5 Volgens het'Jaaroverzicht Integratiebeleid Etnische Groepen 1996' (Tweede Kamer, 1996)

zijn er relatief vierenaal zoveel allochtone als autochtone jongeren in het individueel

voorbereidend beroepsonderwijs.
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Lage sociaal-economische positie betekent ook dat allochtonen aan de

onderkant van de woningmarkt terechtkomen. De combinatie van relatief

slechtere huisvesting en relatief grotere gezinnen zal er waarschijnlijk toe

leiden dat allochtone jongeren hun (vele) vrije tijd meerop straat' zullen

doorbrengen. Hierbij speelt ook de vaak geconstateerde geringe deelname

van allochtone jongeren aan gestructureerde vrijetijdsbesteding een rol. De

in schema 1 onder de punten 2 en 3 genoemde factoren komen in paragraaf
3.4 aan de orde.

3.4 Verklaring van criminaliteit bij specifieke minderheidsgroepen

In de publieke opinie, bij de massamedia, maar ook in het officiële door

de Nederlandse overheid geëntameerde minderhedenbeleid wordt ervan

uitgegaan dat sociale problemen, waaronder criminaliteit, vooral een rol

spelen bij bevolkingsgroepen van Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en

Antilliaanse6 herkomst. De specifieke aandacht voor deze groepen is mede

verklaarbaar uit het feit dat deze ook de in Nederland grootste 'nationale'

minderheidsgroepen vormen. Daarnaast is het natuurlijk opmerkelijk dat

bijvoorbeeld Molukse en Chinese minderheidsgroepen niet of niet meer als

sociaal problematische bevolkingsgroepen worden aangemerkt. Hieronder

zullen we op basis van recent Nederlands onderzoek een beeld schetsen van

de sociale positie (inclusief criminaliteit) van bovengenoemde bevolkings-

groepen. Anders dan in het voorgaande zal worden getracht om hierbij de

onderlinge samenhang te laten zien tussen structurele, culturele en

persoonlijke criminaliteitsbevorderende factoren.

3.4.1 De Marokkaanse minderheid

De Marokkaanse groep geldt momenteel algemeen en in veel opzichten als

de sociaal meest problematische allochtone minderheid in Nederland. Hier-

voor is al gebleken dat Marokkaanse jongeren waarschijnlijk relatief het

meest 'crimineel' zijn. Bij de sterk uitgeselecteerde groep van jongeren in

justitiële jeugdvoorzieningen, dat wil zeggen jonge delinquenten die als het

meest problematisch worden aangemerkt, vinden we een grote overrepresen-

6 Hieronder worden ook personen van Arubaanse herkomst begrepen, hoewel Aruba formeel

geen deel uitmaakt van de Nederlandse Antillen.
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tatie van pupillen van Marokkaanse herkomst (Boendermaker, 1995). Boven-

dien wordt vooral deze groep veel genoemd als 'typische probleemgroep' in

berichten van de politie en in krantenartikelen. In Utrecht ontstond speciale

aandacht voor een groep Marokkaanse verslaafden rond Hoog Catharijne

(Kaufman en Verbraeck, 1986). Het Amsterdamse gemeentebestuur gewaag-

de van een groep straatrovers in de Amsterdamse binnenstad die overwegend

van Marokkaanse afkomst zou zijn (Loef en Holla, 1989). In Het Parool van

13 juli 1996 werd een beeld geschetst van een Marokkaanse 'jeugdgang' die

volgens Amsterdamse buurtbewoners 'terreur uitoefent' en min of meer

openlijk met gestolen goederen in de weer is. Volgens dit krantenverslag

wordt het door buurtbewoners geschetste beeld ook door de politie beves-

tigd. En ten slotte wordt door stadsetnografisch onderzoek, waarbij de

onderzoeker gedurende langere tijd participeert in het onderzoeksveld, het

beeld bevestigd dat met name onder Marokkaanse jongeren grote problemen

voorkomen (Werdmdlder, 1990; Van Gemert, 1995).

Uit de literatuur blijkt dat de meeste criminaliteitsbevorderende factoren

die een rol spelen bij de Marokkaanse bevolkingsgroep, niet uniek zijn

voor deze minderheidsgroep maar eveneens, zij het vaak in mindere mate,

bij de andere genoemde allochtone minderheden van belang zijn. De

belangrijkste, vooral cultuurgebonden, criminogene factoren worden

besproken in relatie tot de Marokkaanse minderheid. We zullen aangeven

in hoeverre deze factoren ook op de andere minderheidsgroepen van

toepassing zijn.

Werdmólder en Meel (1993) refereren aan onderzoek waaruit blijkt dat

Marokkaanse jongeren zich in een extreem slechte opleidings- en arbeids-

marktsituatie bevinden. Bijna drie kwart van een landelijke steekproef

Marokkanen tussen de 15 en 24 jaar heeft geen afgemaakte opleiding na het

basisonderwijs. Bijna de helft van de niet-schoolgaanden in deze groep is

werkloos. Bovenkerk (1994a) vat de situatie van Marokkaanse jongeren als

volgt samen: 'Alle ongunstige factoren lijken te zijn samengebald: de laagste

plaats op de sociaal-economische ladder van alle immigrantengroepen, een

antagonistische en gedesorganiseerde gemeenschap en conflicten binnen

gezinnen.' Vooral de laatstgenoemde elementen verdienen de aandacht,

omdat hiermee de nadruk wordt gelegd op aspecten van 'cultuurconflict' die

speciaal in de Marokkaanse minderheid, maar ongetwijfeld ook bij de andere

etnische minderheden, van veel belang zijn. Het gaat hierbij om conflicten

binnen de eigen gemeenschap, teweeggebracht door een ontwortelings-

proces dat tot op zekere hoogte inherent is aan emigratie naar een land met
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een sterk afwijkende cultuur. Maar daarnaast gaat het ook om conflicten van

leefwijze en waardenpatroon tussen de allochtone groep en de autochtone

meerderheid.

Over het algemeen bestaat er grote overeenstemming tussen de verschil-

lende auteurs die het 'cultuurconflict' met betrekking tot de Marokkaanse

minderheidsgroep hebben geanalyseerd (Van't Hof, 1991; Pels, 1991;

Eppink, 1992; Bovenkerk, 1994a en b; Van Gemert, 1995; Werdmálder, 1995).

Het algemene beeld dat uit deze literatuur naar voren komt vatten we als

volgt samen. Marokkanen in Nederland zijn vooral uit het Rif-gebergte

afkomstige Berbers. De Berbers vormen binnen Marokko een vooral rurale,

niet-Arabisch sprekende minderheid, die tot in de jaren vijftig (onder de
Franse kolonisator) nog sterk tribaal was georganiseerd en waar het centrale

staatsgezag en de nationale rechtspraak een geringe rol speelde. Berbers

vormden en vormen niet één gezamenlijke 'volksgemeenschap', maar zijn

traditioneel verdeeld in familieverbanden die verschillende 'stammen'

vormen. We zullen nog zien dat dit sterk verdeelde karakter naar herkomst

van de Marokkaanse bevolkingsgroep belangrijke gevolgen heeft voor het

functioneren van deze allochtone minderheid in Nederland. Volgens Eppink
(1992) wordt ook in recentere tijden gezag en recht vooral gelokaliseerd

binnen de eigen stam en meer specifiek binnen de eigen familiekring. Het

is daarbij een sterk patriarchale cultuur. Mannen (vaders) zijn het onom-

streden hoofd van de familie en de uitoefenaars van gezag.

Eppink, maar ook andere auteurs leggen er de nadruk op dat relaties binnen

de eigen gemeenschap (i.c. tussen de families die deel uitmaken van de

gemeenschap) worden geregeld door traditionele voorschriften. Bij norm-

overschrijdingen (bijvoorbeeld bij criminaliteit) wordt sterk gedacht in

termen van schaamte en het verlies van eer en respect. Het gaat daarbij

niet zozeer om gekwetste eer en respect van het ene individu (de dader)

tegenover het andere individu (het slachtoffer), maar om verlies van eer

en dus schaamte van de ene familie ten opzichte van de andere familie. Bij

reactie op overtredingen van de regels gaat het volgens Eppink niet primair

om waarheidsvinding en een geobjectiveerde/gestandaardiseerde sanctie,

maar om het zo goed mogelijk bewaren en herstellen van onderlinge ver-

houdingen en de (collectieve) eer. De consequentie van dit morele stelsel

voor het plegen van criminaliteit wordt door Eppink als volgt onder woorden

gebracht: 'In feite zijn niet zozeer de daden zelf, als wel wat "anderen ervan

denken" onderwerp van de ongeschreven moraal. Er is weinig sprake van

schuldgevoel om de daad zelf (deze wordt pas een overtreding doordat
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anderen hem zien), maar wel schaamte indien de overtreding wordt gezien

en bewezen.'

Voor Marokkaanse, maar tot op zekere hoogte ook voor Turkse immigranten,

geldt dus in grote lijnen dat ze afkomstig zijn van een rurale, collectivistische

cultuur waarbij de codes van de eigen in-group centraal staan.

Voor sterk op de eigen gemeenschap geconcentreerde minderheidsgroepen

vormt de omringende samenleving de out-group, die in normatief opzicht

minder relevant is. Schaamte over verkeerd handelen heeft dan vooral

betrekking op het schenden van centrale waarden van de eigen groep,

zoals bij het overtreden van de aan de sociale positie verbonden voor-

schriften en minder over wat er fout gaat in de omringende buitenwereld.

Dit punt wordt geïllustreerd door de uitspraak van een delinquente jongere

van Turkse herkomst (Hendriks, 1990, p. 49): 'Jatten is gewoon niet goed,

je wordt gepakt, je krijgt een naam als een dief, of niet? Ja, bij een Neder-

lander is dat niet erg, maar als het bij een Turkse groep bekend wordt, ze

kennen je en ze horen dat je wat gedaan hebt, dan wordt er ook geluld.

Bij ons is jatten niet normaal, dat hoort niet. Ik vind het hier in Nederland

wel normaal zulke dingen, maar in ons land is het niet echt normaal.

Helemaal niet.'

Deze situatie staat in tegenspraak met het in de postindustriële westerse

samenleving geëvolueerde normbesef en rechtsbewustzijn. Enerzijds zijn

gevoelens van schuld en aansprakelijkheid sterk geïndividualiseerd en

worden geacht te zijn geïnternaliseerd in het persoonlijke geweten, terwijl

anderzijds de sociale controle van norm- c.q. wetsovertredingen sterk is

geformaliseerd en onpersoonlijk gemaakt. Tegenover de politie of de

rechter hoeft men zich niet zozeer te schamen. Men schaamt zich voor

zichzelf. Eppink (1992) spreekt in dit verband van "'verburgerlijking":

de sociale controle van het eigen milieu wordt niet louter gericht op het

instandhouden van de eigen groepsbelangen, maar bevordert gedrag dat

- los van de eigen groepscontext - beantwoordt aan en gerelateerd wordt

aan de normen van een tamelijk in abstracto geconcipieerde "gemeenschap"

of "maatschappij".'

Wanneer de hier omschreven traditionele oriëntatie op recht en moraal

standhoudt in een sterk afzonderlijke allochtone minderheidsgroep, dan

impliceert dit een mankerende legitimiteit van Nederlandse (rechts)normen

en een ineffectieve sociale controle voor deze groepen allochtonen. In de

praktijk kan dit betekenen (en deze geluiden worden regelmatig gehoord)

dat Marokkaanse ouders zich weinig verantwoordelijk (of machteloos)
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voelen voor wetsovertredingen van hun kinderen buiten de eigen sociale

kring? (Van der Linden-Osinga, 1991) en dat de wetsovertredende kinderen

zich weinig voelen aangesproken door de veelal aan individuele verantwoor-

delijkheid appellerende sancties die in de autochtone Nederlandse cultuur

(vooral voor jeugdige wetsovertreders) gebruikelijk zijn. Zo gezien is de

betrekkelijke onmacht van rechtsnormen en (strafrechtelijke) sociale

controle ten opzichte van Marokkaanse jongeren dus een functie van de

kloof tussen de allochtone en de autochtone cultuur.

Het achterwege blijven van integratie heeft twee (elkaar bevestigende)

kanten. Omdat de allochtone groep slechts marginaal deelt in de beloningen

van de conventionele meerderheidscultuur, bestaat er minder belang bij de

normen en waarden van de meerderheidscultuur en trekt men zich sterk

terug op het eigen bastion. En anderzijds zullen bij een dergelijke afgrende-

ling de in de autochtone cultuur ten opzichte van de allochtone minderheid

voorkomende discriminerende en uitsluitingstendenties worden versterkt

en bestendigd.

In het geval van de Mediterrane groepen speelt waarschijnlijk het morele

antagonisme tussen het collectivistische en traditionele islamitische

waardensysteem en het individualistische en overwegend seculiere

waardensysteem van de autochtone Nederlandse samenleving een

belangrijke rol. Volgens sommige onderzoekers wordt criminaliteit door

leden van de genoemde minderheidsgroepen soms gerechtvaardigd onder

verwijzing naar de 'immoraliteit' van de westerse levensstijl, die wordt ver-

worpen als zondig en verderfelijk. 'Van de innerlijke overtuiging dat moslims

het enige ware geloof bezitten, gaat een zekere minachting en soms zelfs

vijandschap uit naar degenen die dit geloof niet aanhangen' (Werdmblder,

1995). Uit een onderzoek naar de (illegale) economie in een Amsterdamse

stadsbuurt blijkt dat binnen de Turkse kring legio 'rechtvaardigingen'

bestaan voor de handel in drugs. Men vindt het onder meer niet slecht

omdat Nederlanders er niet veel bezwaar tegen lijken te hebben dat de

eigen jeugd drugs gebruikt (Yesilgáz en Lempens, 1996). In Trouw van

7 In een vergelijkend onderzoek naar opvoedingsidealen in een Amsterdamse arbeidersbuurt

werd geconstateerd dat conformeren aan de traditionele moreel-religieuze verplichtingen

het belangrijkste opvoedingsideaal in de Marokkaanse groep was, terwijl voor de autochtone

groep 'deugden betreffende de invividuele persoon' als belangrijkste opvoedingsideaal gold

(Pels, 1992).



Verklaringen 29

18 juli 1996 komt een Marokkaanse drugsrunner aan het woord, die (hard-)

drugsgebruik afwijst: 'Ze hebben vieze haren, vieze kleren, dat wil toch
niemand.' Tegelijkertijd geeft hij aan dat er toch geen bezwaar kan zijn

tegen het handelen in drugs in Nederland. 'Eigenlijk begrijp ik het nog

niet. Hoe kun je nu verwachten dat er niet wordt gehandeld, als je het wèl

mag gebruiken.' Met andere woorden, het gebruik van drugs door Neder-

landers is een symptoom van verwerpelijk (westers) liberalisme op het

gebied van de zeden. Men zou het wel erg vinden als de eigen jeugd drugs

zou gebruiken. Een soortgelijke legitimiteitskloof op basis van moreel

antagonisme kan ook een rol spelen bij de rechtvaardiging van seksuele

geweldsdelicten (Yesilgóz, 1995).
Het hier geschetste 'cultuurconflict' geldt tot op zekere hoogte net zo goed

voor de Turkse als voor de Marokkaanse bevolkingsgroep. We komen hier

nog op terug. Er bestaan echter ook belangrijke verschillen tussen de Turkse

en de Marokkaanse minderheidsgroepen in Nederland. Alle auteurs die zich

met minderheidsgroepen in Nederland hebben beziggehouden, beschrijven

de Marokkaanse bevolkingsgroep als sterk onderling verdeeld, met veel

tegenstellingen en conflicten tussen de families en daarmee met weinig

onderlinge solidariteit die verder reikt dan het familieverband. Van doorslag-

gevend belang is wellicht dat de Marokkaanse groep er veel minder dan de

Turkse gemeenschap in is geslaagd om binnen de eigen kring een succesvolle

('witte, grijze of zwarte') economie op te bouwen.

In de praktijk betekent dit dat veel Turkse vaders dankzij hun vermogen om

inkomen te produceren, zeker binnen de eigen gemeenschap en het eigen

gezin, prestigieus en respectabel zijn, terwijl veel Marokkaanse vaders in

de Nederlandse omstandigheden tegenover hun eigen kinderen falen als

gezagsfactor en eerder een beeld van machteloosheid en mislukking te zien

geven. Volgens verschillende auteurs resulteert deze situatie in structurele

generatieconflicten juist in veel Marokkaanse gezinnen (Coppes e.a., 1996;

Gruter en Van Oosterwijk, 1996). De jongens onttrekken zich in toenemende

mate aan zowel het ouderlijk gezag als aan het'Hollandse' gezag, door zich

op straat sterk op de 'eigen' groep leeftijdsgenoten te oriënteren. De in hun

aanzien bedreigde vaders trekken zich verbitterd terug in de moskee of

het koffiehuis. De gevolgen van het disfunctioneren van ouderlijke (i.c.

vaderlijke) controle zijn waarschijnlijk des te verstrekkender binnen een

cultuur waarin per traditie juist de vader de aangewezen gezagsfiguur is.

In een sterk samenhangende allochtone gemeenschap zou falende sociale

controle vanuit het gezin kunnen worden gecompenseerd door de collectieve
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controle die binnen de eigen gemeenschap wordt uitgeoefend. In feite is
dit een model van sociale controle zoals die in het moederland ook vaak

bestaat. De meeste auteurs zijn het er echter over eens dat de Marokkaanse

bevolkingsgroep in Nederland wel sterk afgezonderd is, maar buiten het

familieverband weinig onderlinge solidariteit en samenhang vertoont. Dit

zou ook verklaren dat jonge Marokkanen ook op straat vaak sterk individua-

listisch en opportunistisch opereren. In Rotterdam-Zuid werd op basis van

een stadsetnografisch onderzoek het volgende geconstateerd: 'De Marok-

kanen hebben weliswaar een goeddeels gemeenschappelijke achtergrond en
verkeren in een gelijkwaardige positie, toch leidt dat er niet toe dat zij zich

als groep sterk manifesteren. Waar van de Turken in Zuid bekend is dat zij

een hecht blok kunnen vormen en zij dat bij tijd en wijle ook manifesteren,

zijn de Marokkanen uiterst verdeeld' (Van Gemert, 1995).

3.4.2 De Turkse minderheid

In een aantal opzichten is bij de Turkse bevolkingsgroep sprake van een

vergelijkbaar' cultuurconflict'. Ook de Turkse minderheidscultuur in

Nederland kan (naar herkomst) worden getypeerd als ruraal, traditioneel

(islamitisch georiënteerd) en collectivistisch. Net als de Marokkaanse heeft

de Turkse bevolkingsgroep een sterk afzonderlijke, weinig geïntegreerde

positie binnen de Nederlandse samenleving. Het gemiddelde opleidings-

niveau en de arbeidssituatie van Turkse jongeren blijft ook sterk achter bij

het autochtone gemiddelde, maar is wel duidelijk minder uitzichtloos dan in

de Marokkaanse groep. Van de Turkse jongeren tussen de 12 en 24 jaar heeft

58% niet meer dan basisonderwijs genoten, terwijl ongeveer één derde van

de niet-schoolgaande Turkse jongeren werkloos is (Werdmólder en Meel,

1993). Al met al zijn dit dus aanwijzingen dat de Turkse gemeenschap een in

zekere mate betere maatschappelijk positie in Nederland heeft dan de

Marokkaanse. Geregistreerde commune criminaliteit (van Turkse jongeren)

is tegelijkertijd beduidend lager dan van de andere in dit rapport besproken
minderheidsgroepen.

Volgens Eppink (1992) is in Turkije in vergelijking tot de Marokkaanse

Berbergemeenschap recht en gezag historisch minder tribaal en meer

centraal georganiseerd. Hierbij speelt ook de vorming van een seculiere

centrale staat sinds 1928 een rol. Boven de traditionele, patriarchale

machtsstructuur van de kleine gemeenschap staat het bureaucratische

door regionale instellingen uitgeoefende staatsgezag. Veel eerder dan in
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Marokko werd in Turkije algemeen een door de staat gereguleerd onderwijs

ingevoerd. Dit alles betekent dat Turken meer dan Marokkanen (en zeker

meer dan de Berbers) geneigd zijn om het belang en het gezag van de

centrale staat te erkennen.

Ten slotte is, zoals gezegd, vooral de Turkse gemeenschap erin geslaagd om

succesvolle economische bedrijvigheid binnen de eigen kring te realiseren.

In de steden hebben veel goed (ook met autochtonen) beklante levensmidde-

lenwinkels Turkse eigenaren. Hetzelfde geldt voor de allochtone horeca,

koffiehuizen en coffeeshops voor cannabis. De laatste horecagelegenheden

vormen bovendien vaak een link met de autochtone buurtbevolking. Coffee-

shops zijn net als bijvoorbeeld de veelal Turkse naai-ateliers voorbeelden

van 'grijze' (semi-legale) economische bedrijvigheid. Er zijn aanwijzingen

dat een verloederd segment van de coffeeshopbranche fungeert als buurt-

gebonden knooppunten, waar autochtone zowel als allochtone klanten

een profijtelijke delinquente subcultuur vormen. Dergelijke coffeeshops,

die overigens niet speciaal een allochtone uitbater/eigenaar hoeven te

hebben, dienen soms als onderdak voor deviante jongeren en (daarmee)

als uitgangsbasis voor criminele activiteiten. Heling, vuurwapenhandel

en harddrugshandel zijn in dergelijke gevallen de criminele 'bijartikelen'

naast de halflegale cannabis (Leuw, 1995).

De relatief minder kwetsbare sociaal-economische positie van de Turkse

bevolkingsgroep vormt wellicht de belangrijkste verklaring voor de slechts

beperkt hogere criminaliteitscijfers voor deze groep. De relatief geringere

materiële deprivatie zal volgens criminologisch inzicht voor een deel recht-

streeks worden vertaald in een geringere mate van inkomsten producerende

opportunistische criminaliteit. Daarnaast spelen er ongetwijfeld ook andere

factoren een rol. Volgens de meeste auteurs is de Turkse gemeenschap

vergeleken met de Marokkaanse bevolkingsgroep minder versplinterd,

terwijl over het algemeen de Turkse familie- en gezinsstructuur beter

functioneert dan de Marokkaanse. Aannemende dat dit inderdaad het geval

is, betekent dit dat er in Turkse kring minder uit de hand lopende conflicten
tussen vaders en zoons zullen voorkomen. Zoals gezegd, is het aannemelijk

dat economisch (relatief) succesvolle Turkse gezinshoofden geloofwaardiger

zijn, en daardoor beter in staat om het gedrag van de kinderen te reguleren.

Dit zal zeker het geval zijn indien Turkse jongeren een plaats krijgen (of die

in het vooruitzicht hebben) binnen de 'eigen' economie. Opportunistische

straatcriminaliteit is dan een minder aantrekkelijke optie omdat het de

kansen op een gerespecteerde en profijtelijke positie binnen de 'eigen'
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economie zal doen verminderen. Grotere cohesie binnen de Turkse gemeen-

schap betekent ook dat er voor Turkse jongeren meer gelegenheden zijn voor

gestructureerde (vrije)tijdsbesteding en sociale contacten.

Zoals eerder geconstateerd, zijn er aanwijzingen dat het relatieve econo-

mische succes van de Turkse gemeenschap deels moet worden herleid tot

georganiseerde handel in harddrugs (heroïne).8 Rationele en georganiseerde

illegale verwerving van inkomen zal in een aantal opzichten een aantrekkelijk

alternatief zijn voor opportunistische criminaliteit op straat. In deze zin is,

overigens net als bij het autochtone deel van de samenleving, dus sprake van

een verschuiving qua aard van de door bevolkingsgroepen gepleegde crimi-

naliteit. De hechtere en naar buiten toe afgesloten Turkse gemeenschap, met

deels nog een sterke oriëntatie op en uitwisseling met het moederland, biedt

gunstige voorwaarden voor de ontwikkeling van een illegale drugseconomie.

'Gesloten gemeenschappen met hechte, grote families lenen zich (...) goed

voor bepaalde vormen van georganiseerde misdaad en het is niet uitgesloten

dat etnische gemeenschappen in Nederland door internationale misdaad-

organisaties als "bruggehoofd" worden gebruikt' (De Haan en Bovenkerk,

1993; Fijnaut e.a., 1996). Binnen de eigen etnische (en zeker binnen de

familiaire) groep kan effectief bescherming worden geboden tegen

opsporing. Er wordt vertrouwd op loyaliteit in eigen kring. Bovendien

kan worden teruggevallen op personen en faciliteiten in het moederland.

Verdachten van drugshandel kunnen (tijdelijk) uitwijken naar het moeder-

land en omgekeerd kan de illegale onderneming tijdelijk personen uit het

moederland laten komen om riskante handelingen te verrichten.

3.4.3 De Surinaamse en Antilliaanse minderheid

Aan de criminaliteit van bevolkingsgroepen afkomstig uit (voormalige)

Nederlandse rijksdelen in het Caribische gebied is recent minder aandacht

besteed dan aan de in de vorige paragrafen behandelde Mediterrane

minderheden. Ook om andere redenen zullen we hier de Surinaamse en

Antilliaanse in één paragraaf bespreken. De economische en sociaal-

8 We zullen hierop inhoudelijk niet ingaan. We verwijzen naar het onderzoek in het kader van

de Commissie-Van Traa, waarde betrokkenheid van de Turkse bevolkingsgroep bij handel

in harddrugs expliciet aan de orde is geweest. Volgens de geruchtmakende uitspraak van

Bovenkerk bij de parlementaire enquêtecommissie zou het gaan om een betrokkenheid van

'enkele tientallen procenten' van een bestudeerde Turkse bevolkingsgroep in Amsterdam.
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culturele kenmerken van beide groepen komen sterk overeen. Het meest

relevante etnische onderscheid dat moet worden gemaakt, heeft vooral

betrekking op de twee etnische groeperingen van Suriname, de creolen

en de Hindoestanen. Bij problematische sociale condities (waaronder

criminaliteit) gaat het in de praktijk veel meer om de creoolse dan om de

Hindoestaanse groepering.

Een aantal belangrijke elementen van 'cultuurconflict' die bij de hiervoor

besproken minderheden een rol spelen, zijn bij de Caribische groepen

minder van belang. Surinamers en Antillianen zijn hier in veel gevallen

gekomen als Nederlandse staatsburgers, die 'van huis uit' de Nederlandse

taal beheersen en min of meer vertrouwd zijn met 'de Nederlandse menta-

liteit'. Aangenomen mag worden dat personen uit deze groepen zichzelf

om deze redenen minder als vreemdelingen in Nederland beschouwen.

Bovendien bestond en bestaat in Nederland ook vanouds een Surinaamse

gemeenschap waarin nieuwkomers een plaats konden vinden. Ook het feit

dat de Caribische groepen in meerderheid een christelijke achtergrond

hebben, en dus niet de in Nederland de facto nogal antagonistische islamiti-

sche oriëntatie, speelt ongetwijfeld een matigende rol met betrekking tot de

culturele afstand tussen autochtone en Caribische bevolkingsgroepen. Wat

betreft cultureel/ geografische herkomst makende Caribische groepen ook

eerder deel uit van een westerse, i.c. de (Latijns-)Amerikaanse, wereld dan

de Marokkaanse en Turkse migranten.

Nochtans worden er vanouds wel degelijk duidelijke culturele tegen-

stellingen verondersteld tussen Caribische migranten en het autochtone

Nederland. Wellicht kunnen deze het beste worden begrepen in de termen

van de cultuur en de maatschappelijke positie van de Amerikaanse zwarte

lower class. Net zoals in deze Amerikaanse bevolkingslaag bestaat in de

zwarte Caribische bevolkingsgroepen een sterk matrifocaal gezinspatroon

waarin de (stabiele) aanwezigheid van een vaderfiguur vaak ontbreekt.

In deze zwarte lower class komt vaak de zogeheten passantenrelatie voor.

De moeder vormt het centrum van het gezin, kinderen zijn afkomstig van

meerdere vaders die vaak slechts kortere tijd in het gezin een rol spelen.

Net als in de Noord-Amerikaanse zwarte lower class is dus veelal sprake van

vaderloze gezinsstructuur. Aangenomen wordt dat mede door het ontbreken

van een primair sekserolmodel voor veel zwarte jongeren uit lagere sociale
milieus elementen van controle, identificatie en toekomstperspectief

ontbreken die belangrijk zijn voor een conventioneel socialisatieproces

(Sampson, 1987).
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Waarschijnlijk sterker dan bij de Mediterrane groepen is bij de Caribische

migranten sprake van een echte, mede door raciale (racistische) factoren

gedetermineerde, lower class cultuur. Hiermee wordt dus verondersteld dat

het etnische minderheidsverhaal alleen opgaat voor de onderkant van de

Caribische groep en niet voor Caribische middie class milieus. Zo merken

Werdmdlder en Meel (1993, p. 263) het volgende op over de Surinaamse

creolen die in de jaren zeventig naar Nederland kwamen: 'Hun cultuur

kenmerkt zich door tweeslachtigheid: enerzijds is er vooral in de hogere

en middenklassen een sterke oriëntatie op de "westerse cultuur", anderzijds
ligt in het bijzonder in de lagere klassen het accent op de "volkscultuur",

waarin Afrikaanse invloeden nog gemakkelijk traceerbaar zijn.' Een groot

deel van de groep Surinaamse migranten behoorde tot deze volksklasse en

kwam uit economische nood naar Nederland. Dit geldt wellicht nog sterker

voor de meer recent naar Nederland gekomen Antilliaanse migranten, die

volgens Van Hulst en Bos (1993) vooral afkomstig zijn uit Curacaose volks-

wijken waar de werkloosheid rond 50% tot 60% bedraagt. Uitzonderlijk

problematisch voor recente Antilliaanse migranten is dat daarbij wellicht

vele solitaire jongeren zijn, die in Nederland ook niet in enige stabiele

sociale omgeving een plaats vinden. Tegen deze achtergrond wordt het

beeld geplaatst van jonge Antilliaanse delinquenten zonder vaste verblijf-

plaats, die zich door diefstal en straatroof in het leven houden (De Haan,

1994; Gruter en Van Oosterwijk, 1996).

Net als bekend is van de VS, wordt verondersteld dat er ook in Neder-

land een zwarte lower class cultuur bestaat, die wordt gekenmerkt door

non-conformistische (i.c. opportunistische, deviante en delinquente) wijzen

van overleven. In Nederland wordt deze zogeheten 'hosselcultuur' in sterke

mate bepaald door de door uitkeringen verschafte bestaansbasis. Enkele

auteurs schetsen een Surinaams/Antilliaanse leeftijdsgenotencultuur die het

midden houdt tussen een vrolijk 'Pluk de dag' en een schrijnend gebrek aan

zelfvertrouwen om in de 'normale' samenleving ooit iets te kunnen bereiken

(Sansone, 1991; Hulst en Bos, 1993). Lange-termijndoelen en investeren in

de toekomst zijn strijdig met de fatalistische en hedonistische voorstellingen

die centraal staan binnen de Caribische leeftijdsgenotencultuur. In dit

verband is het begrip 'zelfuitsluiting' geïntroduceerd: 'bij zelfuitsluiting

van de arbeidsmarkt (gaat het) om een combinatie van faalangst, fatalisme

en het scherpe bewustzijn van allerlei bestaande belemmeringen voor de

eigen groep. De elementen gaan gepaard met vooral individueel verzet, een

soort passieve ontevredenheid, het ontplooien van "alternatieven" voor
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"gewoon werken" en verkeerde inschattingen van de eigen mogelijkheden'

(Sansone, p. 35).

Volgens Sansone is dit de subculturele basis waarop Surinaams-creoolse

jongeren uit de lagere sociale klasse een leefstijl van 'hosselen' ontwikkelen.

Hosselen is dan het opportunistisch aanvullen van de uitkering door 'klusjes'

van allerlei aard die deze jongeren meer of minder toevallig op hun pad

tegenkomen. Er bestaat hierbij een vloeiende overgang tussen zogeheten

'grijze' hossels (bijvoorbeeld cannabis leveren aan coffeeshops of klussen

naast de uitkering) en 'zwarte' hossels (bijvoorbeeld straatroof of harddrugs-

handel). De in de Caribische lower class ingeburgerde cultuur van hosselen

heeft volgens deze onderzoeker een 'funeste invloed gehad voor de school-

loopbaan van een aantal jongens en voor hun inzet bij het zoeken naar

regulier werk' (p. 31).

Het is aannemelijk dat de op zeer jeugdige leeftijd ingezette ontmoediging

een min of meer universele sociaal-psychologische basis vormt waarop

een opportunistische en deviante leefstijl zich verder zal ontwikkelen. In

principe zal dit voor autochtone jongeren aan de onderkant van de samen-

leving niet anders zijn dan voor allochtone jongeren. Als gevolg van uiterlijke

herkenbaarheid en etnische ('racistische') discriminatie geldt voor de laatste

groep jeugdigen echter een veel sterker gedetermineerde marginaliteit. Er

bestaat onvoldoende vertrouwen in de kansen op het bereiken van een

respectabele positie in de Nederlandse samenleving door opleidingen

te volgen en onderaan de arbeidsladder te beginnen. Bijgevolg worden

ambities om succesvol te opereren binnen de (conventionele) Nederlandse

samenleving opgegeven. Jongeren verlaten voortijdig de school omdat ze de

daarvoor noodzakelijke inspanningen en de discipline als een te hoge prijs,

onaantrekkelijk en 'zinloos' beschouwen. Kortom, het verliezen van een

conventionele toekomstoriëntatie kan worden gezien als een effect van

maatschappelijke achterstand en al of niet rechtstreekse discriminatie. Dit

alles sluit niet uit dat het tegelijkertijd ook als een vorm van 'rationele keuze'

voor de leefstijl van easy money kan worden gezien. Binnen het referentie-

kader van de eigen peergroup is het ontvangen van een uitkering en daar-

naast wat hosselen en illegale inkomsten produceren een normale en

'slimme' levenswijze. Volgens Werdmdlder beschouwen Marokkaanse

jongeren die aldus leven, zichzelf als succesvol en genieten ze ook prestige

binnen de eigen groep van leeftijdgenoten. School en werken is eerder voor

de 'dommen'.



4

Oplossingen en

beheersmogelijkheden

Uit bovenstaande zal duidelijk zijn geworden dat, voor zover er onder

etnische minderheden meer criminaliteit voorkomt, dit vooral wordt ver-

klaard door een collectieve marginale maatschappelijke positie. Primair gaat

het hierbij om structurele zowel als culturele problemen. Enerzijds bestaat

er een sociaal-economische positie met weinig kansen op de arbeidsmarkt,

een laag regulier inkomen, relatief slechte huisvesting enzovoort; anderzijds

bestaan er cultuurconflicten die problemen op het gebied van normativiteit,

rechtsbewustzijn en sociale controle met zich meebrengen. Met andere

woorden, het probleem van onevenredige (commune) criminaliteit in

etnische minderheden is een symptomatisch en een sterk door fundamen-

tele oorzaken (over)gedetermineerd verschijnsel. Voor dit soort problemen

zou maatschappelijke integratie van de etnische minderheid de meest

adequate collectieve oplossing voor het collectieve probleem zijn. Op dit

punt zijn eenvoudige en door social engineering realiseerbare oplossingen

helaas niet goed denkbaar. Wellicht zijn er in de praktijk daarom weinig

alternatieven voor symptoombestrijding en het zoveel als mogelijk mini-

maliseren van de beletsels voor een autonoom en ongetwijfeld langdurig

proces van emancipatie en inburgering van etnische minderheden. Waar

bestrijding van criminaliteit veelal onvermijdelijk stigmatiserend en

marginaliserend werkt, zal bij symptoombestrijding rekening moeten

worden gehouden met averechtse effecten. En met betrekking tot het

inburgeringsproces is het bepaald irreëel om, zeker op korte termijn,

een substantiële afname van criminaliteit in etnische minderheden te

verwachten. Deze reserve vooropstellend, zullen we summier aangeven

welke belangrijke categorisering kan worden gemaakt voor beleid op het

terrein van criminaliteit en etnische minderheden.

4.1 Een categorisering van beleidsmogelijkheden

Maatregelen ter beheersing van criminaliteit binnen etnische minder-

heden kunnen worden onderscheiden aan de hand van drie criteria:

agregatieniveau, specificiteit en doelstelling. Beleidsmaatregelen kunnen

worden gericht op aspecten van de 'samenleving als geheel', op sociale
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subsystemen binnen de samenleving of op individuele personen. We

spreken van respectievelijk een macro-, meso-of micro-oriëntatie van

beleid dat criminaliteitsbeheersing als oogmerk heeft. In de volgende

paragraaf zullen we hierop nader ingaan. De plaatsing van (potentiële)

beleidsopties binnen de driedimensionale structuur van agregatieniveau,

specificiteit en doelstelling is om een aantal redenen van belang. Praktische
mogelijkheden ter implementatie en uitvoering van beleid en de te verwach-

ten effecten en bijeffecten op criminaliteit onder etnische minderheden

zullen sterk afhangen van de kenmerken van het beleidsmiddel met
betrekking tot deze criteria.

Bij specificiteit gaat het om de vraag in hoeverre maatregelen specifiek

allochtone minderheden tot doelgroep hebben. Volgens Schuyt (1995)

verdienen algemene maatregelen, die dus bijvoorbeeld buurtgericht of

onderwijstypegericht zijn en zowel allochtonen als autochtonen in verge-

lijkbare sociale omstandigheden als doelgroep hebben, om principiële

redenen de voorkeur. Voor (centraal) overheidsbeleid zijn dit opties die

het beste passen in de westerse sociaal-liberale en seculiere samenleving,

die is gebaseerd op individueel burgerschap. Een specifieke (categoriale)

aanpak van sociale problemen onder etnische minderheden brengt ook

meer risico's op ongewenste bijeffecten met zich mee. Speciale justitiële

programma's gericht op etnische minderheden zullen onvermijdelijk

stigmatiserend werken. En sociaal bevoorrechtende maatregelen voor

etnische minderheden (bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheid,

huisvesting en onderwijs) zullen de ontwikkeling van afhankelijkheids-

patronen bevorderen en aanleiding geven tot ressentiment aan de

autochtone onderkant van de samenleving. Volgens Schuyt kan het

echter onvermijdelijk zijn dat er toch categoriale maatregelen voor

allochtone minderheden worden getroffen.

Met betrekking tot de doelstelling kunnen we een onderscheid maken tussen

preventieve en 'curatieve' (repressieve) maatregelen ter beheersing van

criminaliteit. Primaire preventie van criminaliteit in etnische minderheden
is vooral gericht op het verminderen van criminogene factoren en het

creëren van kansverbetering (bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs,

werkgelegenheid en vrijetijdsbesteding) in het etnische minderheidsmilieu.

(Categoriaal) buurt- en welzijnswerk in stedelijke probleemgebieden vormt

een voor de hand liggende mogelijkheid voor implementatie en uitvoering

van programma's ter preventie van sociaal probleemgedrag. Secundaire
preventie is gericht op het risico van verder afglijden van (allochtone)
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jongeren die al in aanraking met de politie zijn gekomen. Naarmate het

delinquente gedrag ernstiger en frequenter wordt, zal (onvermijdelijker-

wijze) de doelstelling van de maatregelen een meer justitieel en repressief

karakter krijgen. Schuyt pleit voor een vroege signalering van spaak lopende

(delinquente) ontwikkeling en een consistente en adequate sanctionering

van onacceptabel gedrag van (allochtone) jongeren. Zeker gezien de ambi-

guïteit van normen en waarden in de situatie van cultuurconflict waarin veel

allochtone jongeren verkeren, is duidelijkheid in de bestraffing van sociaal

onacceptabel gedrag zeer van belang. 'Justitieel en welzijnsbeleid kunnen

voor deze grote groep jongeren heel goed samengaan. Zonder duidelijke

sanctionering van hun normoverschrijdend gedrag worden deze jongeren

gesterkt in de idee dat ze niet serieus worden genomen. (...) Zonder aan-

vullende gedragsbeheersing echter (...) blijft de onhandigheid en het smalle

repertoire van gedragsreacties bestaan' (Schuyt, 1995, pp. 55-56).

4.2 Niveau van beleidsmogelijkheden

Beleid op macroniveau is vrijwel per definitie algemeen beleid dat vooral

langs indirecte weg en vrijwel altijd uitsluitend op langere termijn effect

zal kunnen hebben. In theorie zal dergelijk beleid met vooral kunnen

ingrijpen op de structurele (de sociaal-economische) determinanten van

criminaliteit van etnische minderheden. De culturele dimensie van het

probleem ligt veel meer verankerd binnen het privé-domein van burgers

en leent zich mede daarom veel minder voor beïnvloeding door overheids-

beleid. Integratie van etnische minderheden en (daarmee) het vergroten

van conventionele participatie aan de Nederlandse samenleving zal sterk

afhankelijk zijn van de mogelijkheden tot sociale stijging van etnische

minderheidsgroepen. Dit betekent dat van algemene maatregelen op het

gebied van werkgelegenheid, inkomensverdeling, huisvesting en onderwijs,

die zijn gericht op de versterking van de maatschappelijke positie van de

sociaal zwakkeren, op langere termijn ook voor criminaliteit gunstige

effecten mogen worden verwacht.9 Ook antidiscriminatiewetgeving kan

9 Dit impliceert niet dat met een macrosociale stijging van welvaart een afname van criminali-

teit kan worden verwacht. Dit lijkt gezien de ervaringen van de afgelopen decennia allerminst

het geval (Van Dijk, 1991). Wet mag worden verwacht dat een voorheen marginale bevolkings-

groep na sociale stijging een 'normaler' patroon van criminaliteit gaat vertonen.
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worden gezien als een algemene maatregel op macroniveau. Overheids-

maatregelen gericht op discriminatiebestrijding en deelnamebevordering

vormen de pijlers onder een macrostrategie ter bevordering van integratie
van etnische minderheidsgroepen.

In laatste instantie gaat het bij dit soort maatregelen om het voorkomen

van tweedeling in de samenleving. Bij tweedeling ontstaat een zichzelf

reproducerende (etnisch gekleurde) maatschappelijke onderklasse waarin

'onmaatschappelijkheid' (i.c. criminaliteit) zowel noodlot als betrekkelijk

onvermijdelijke overlevingsstrategie dreigt te worden. De in de VS aan de dag

tredende maatschappelijke ontwrichting en onveiligheid maakt op pijnlijke

wijze duidelijk wat de prijs is van een in de sociale economie sterk afzijdige

overheid. Tegelijkertijd wordt in dit geval echter ook duidelijk dat

beleidsopties op macroniveau in wezen onderwerp zijn van sociale politiek.

Dergelijke keuzen worden gemaakt op basis van politiek-ideologische

argumenten. Het verminderen van criminaliteit zal niet zozeer het hoofd-

doel zijn van dergelijke macrosociale maatregelen, maar een (gunstig)

neveneffect. Afgezien hiervan lijkt het ook nog maar de vraag in hoeverre

juist etnische minderheden, gezien hun ook cultureel marginale positie,

zullen profiteren van dergelijk algemeen beleid. Hierbij komt de vraag

aan de orde naar de wellicht wenselijke specificiteit. van maatregelen.

Voorschriften ter 'positieve discriminatie' (bijvoorbeeld naar analogie

van het voorkeursbeleid voor vrouwen bij 'gelijke geschiktheid') van

allochtonen op de arbeidsmarkt is een voorbeeld van specifiek beleid

op macroniveau.
Gezien de aard van het probleem zouden wellicht vooral beleidsmaat-

regelen op mesoniveau sterk zijn aangewezen. Overlast en bedreigde

openbare orde, zoals die bijvoorbeeld aan de orde zijn bij intimidatie

door (allochtone) 'jeugdgangs', maar ook veelvoorkomende criminaliteit,

zijn veelal sterk op buurtniveau gelokaliseerde verschijnselen. Vaak spelen

buurtgebonden conflicten tussen allochtonen en autochtonen en tussen

generaties hierbij een rol. Dergelijke problemen kunnen waarschijnlijk

het best als 'normale' problemen van een achterstandsbuurt worden

gezien. Oplossingen kunnen worden gezocht in het versterken en her-

stellen van de sociale controle in de buurt, met behulp van instellingen

van de (gemeentelijke) overheid (scholen, wijkpolitie, stadsrenovatie

enzovoort), van gesubsidieerde instellingen (buurt en welzijnswerk) en

van burgerinitiatieven. Een groot voordeel van een aanpak op mesoniveau

zou kunnen zijn dat problemen niet geïsoleerd worden benaderd, maar
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in de sociale context waarbinnen ze optreden. Daarnaast kunnen beleids-

maatregelen op mesoniveau direct worden gericht op delen van de samen-

leving waar de problemen het grootst zijn. Daarbij kan worden aangesloten

bij bestaande formele en informele sociale structuren die intermediëren

tussen de (lokale) overheid en de individuele buurtbewoners. Wellicht is

het hierdoor mogelijk om een optimum te vinden tussen de reikwijdte en

de doelgerichtheid van beleidsmaatregelen.

Bestaande beleidsmaatregelen voor de beheersing van criminaliteit in

etnische minderheden bevinden zich vooral op het microniveau. Derge-

lijke maatregelen richten zich rechtstreeks tot individuele personen. In de

praktijk gaat het meestal om vormen van hulpverlening, begeleiding en

supervisie van allochtone jongeren die reeds delinquent gedrag vertonen

of in dit opzicht als 'risicogevallen' worden aangemerkt. Een dergelijke

benadering heeft uiteraard als voordeel dat interventies kunnen worden

gericht op personen die daarvoor het meest in aanmerking komen. De

andere kant van de medaille is natuurlijk dat een individualiserende

aanpak alleen al in termen van beschikbare mensen en middelen 'nooit'

een substantiële oplossing kan bieden voor een structureel maatschap-

pelijk probleem. Volgens reeds genoemde gegevens zou bijvoorbeeld zo

ongeveer 30% van de Marokkaanse jongeren wat betreft criminaliteit als

risicogroep kunnen worden aangemerkt. De hooguit enkele honderden

die op dit moment jaarlijks door interventieprogramma's worden bereikt,

vormen de spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat. Dit wordt

bijvoorbeeld geïllustreerd door een begeleidingsproject waarbij de bege-

leider er persoonlijk op toezag dat zijn pupil tijdig zijn bed uitkwam om

naar school te gaan (Slutzky, 1995). Het is vanzelfsprekend dat dergelijke

maatregelen op microniveau slechts een zeer beperkte reikwijdte kunnen

hebben.
Overigens zou wel kunnen worden overwogen om de positie van jongeren
binnen de (als riskant aangemerkte) peergroup als belangrijk intake-

criterium op te nemen. De effectiviteit en efficiëntie van individuele inter-

ventie is wellicht sterk te verbeteren door te trachten bij voorkeur informele

leiders in het programma op te nemen, of wellicht bij het programma te

betrekken.

In een nog niet gepubliceerde meta-evaluatie van 24 projecten voor

preventie van criminaliteit onder allochtone jongeren wordt het volgende

overzicht gegeven van aanpak en specifieke doelgroep.
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Bemiddeling: bij lichte problemen, intermediërend tussen jongere,

ouders en Nederlandse instituties. Idee is dat communicatieproblemen

op basis van taal- en cultuurverschillen worden opgelost. De bemidde-

laar is meestal zelf allochtoon. Vooral preventief gericht.

Lichte begeleiding: bij middelzware problemen, gedurende enkele

maanden, periodieke gesprekken. Hulpverlening en bemiddeling bij

problemen met huisvesting, school, in gezin enzovoort. Veelal jongeren

die kleine delicten plegen en verder dreigen af te glijden.

Intensieve trajectbegeleiding: bij zwaardere en acute problemen,

gedurende enkele maanden op '24-uursbasis'. Bedoeld voor jongeren

die al sterk crimineel en gemarginaliseerd zijn. De 'harde kern'. Nazorg

is van veel belang.

Casemanagement voor uiteenlopende soorten van problematiek. De

begeleider treedt op als coordinator van instanties die zich met de

jongere bezighouden.

Kansverbeteringsprogramma's. Bijvoorbeeld door het aanbieden van

cursussen, gestructureerde vrijetijdsbesteding enzovoort.

Uit dit systematische overzicht van beleidsmaatregelen blijkt dat inter-

venties vooral op microniveau plaatsvinden. Alleen de laatstgenoemde

categorie vormt hierop een uitzondering. Deze meta-evaluatie geeft

vooralsnog geen inzicht in de mate van gedragsverandering die door

deze interventies kan worden bereikt (Van 't Hoff en Hilhorst, 1996).



Summary

Delinquency and ethnic minorities

- a criminological analysis

Delinquency is often a symptom of a marginal position in society. At the

same time it operates as a serious impediment for the improvement of the

collective social situation of minority groups. For this reason it is important

to gain insight into (the explanation of) patterns of delinquency committed

by members of ethnic minority groups. In this criminological analysis we

give an overview of relevant empirical data and interpretations of ethnic

minority crime in the Netherlands. The concept of 'crime' is restricted to the

most common forms of predatory crime, forms of theft and violence.

In the Dutch judicia] system there is no registration of ethnicity. However,

some research has been done on police data concerning juvenile suspects

(roughly in the age group of 10 to 20), where ethnicity has been determined.

There is a clear and consistent pattern in all this research. Ethnic minority

juveniles are overrepresented as suspects of delinquency. When controlled

for social economic status they seem to commit about 1.5 to 3 times more

criminal acts than the native Dutch population of the same age group. There

are also conspicuous differences between the several ethnic minority groups.

Moroccan youth is clearly most criminally involved, while Turkish juveniles

are least above the autochthonous figures.

All ethnic minority groups included in the study (apart from the two Islamic

Mediterranean groups mentioned also Caribbean youth from Surinam or the

Dutch Antilles are included) are more or less positioned at the bottom of

society. They have structural social deprivations in common that often

preclude a successful participation in the conventional society: poor

education, unemployment and scarce availability of organized leisure.
Exactly the same factors probably also explain why native Dutch juveniles

on the bottom of society are overrepresented in police registrations when

compared to their middle class peers.

To a certain extent social position and cultural factors are strongly related.

Regardless of ethnicity, many poorly educated and unemployed youths are

demoralized and have little faith in a future successful participation in

conventional society. This situation contributes to a loss of restraints to

commit delinquent acts.
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But probably also cultural factors specific to some ethnic minority groups

play a role. Mediterranean groups, which are the most recently immigrated

groups, often come from a cultural background that is very different from
the predominantly secular, individualized, post-modern Dutch society. To a

certain extent this implies the existence of culture conflict, which on the one

hand often leads to discrimination and exclusion of ethnic minority groups.

On the other hand it stimulates a tendency within ethnic minority groups to

withdraw within their own national-religious circies. In such a situation

informal social control is predominantly exerted to prevent behaviour which

disturbs the traditional (moral) order in the own family and ethnic group. In

the Netherlands, contrary to for instance in the US, Islamic Mediterranean

ethnic minorities often remain strongly oriented to their own native country.

Normative transgressions in the 'outside' world (i.c. in 'Dutch society') are

easier to excuse or to justify by both parents and delinquent juveniles them-

selves. Especially for the second generation of these ethnic minority groups

there is a strong obscurity and ambiguity of values. More than in other ethnic

minority groups Moroccan youths are often reported as alienated from both

Dutch society and their own traditional family background.

A more or less definitive solution for the problems presented above is only

conceivable as a result of successful emancipation and integration of ethnic

minority groups into Dutch society. Collective social-economic improve-

ment is an prerequisite for such a process. The question remains whether

this should be attempted by specifically improving the chances for ethnic

minorities as regards employment, education, housing and leisure facilities.

However, it is not realistic to expect that policy measures will be sufficient

to realise integration. Cultural processes often take place in private realms.

To some extent, they are informal and autonomous. As a consequence

discrimination of minority members by autochthones, just as an exclusive

orientation of ethnic minorities on their own culture, will not be easily

remedied by laws and policy measures. But some of the impediments of

social and economic participation could be removed by laws and measures.

Anti-discriminatory measures are most obvious in this respect.

Apart from that, the relatively high level of ethnic minority crime will have

to be addressed more directly. In practice there are mainly individual super-

vision and support programmes for primary or secondary prevention of

delinquency. Efficiency and effectiveness of interventions might be

improved by multifaceted community programmes for deprived urban

commuriities with a high ethnic minority population.



Résumé

Criminalité et minorités ethniques

- une analyse criminologique

La criminalité est d'une part souvent un symptóme de marginalité sociale

et d'autre part un obstacle sérieux à l'intégration et à l'amélioration des

conditions de vie des groupes minoritaires. C'est pourquoi il est important

de connaltre l'ampleur et la signification des actes criminels perpétrés par

des minorités ethniques. L'on trouvera dans cet état de la question aussi

bien des données empiriques sur la criminalité au sein des minorités

ethniques que les explications avancées à ce sujet par les criminologues.

Le concept de criminalité est réduit aux formes les plus courantes de

criminalité'manifeste et publique' dont les victimes sont des personnes.

Il s'agit donc dans la pratique de formes de vol et de violence.

L'appareil judiciaire néerlandais n'enregistre aucune donnée relative aux

caractéristiques ethniques mais certaines études ont été réalisées à partir de

données fournies par la police sur de jeunes prévenus, qui se sont également

intéressées à 1'origine ethnique de ces jeunes délinquants.

Toutes ces études mettent en évidence un modèle clair et consistant: les

jeunes né des minorités ethniques ('allochtones') commettent plus de délits

que les jeunes d'origine hollandaise (autochtones). Lorsque le statut socio-

économique est regardé, 1'on voit que les chiffres concernant les différents

groupes d'allochtones sont environ multipliés par 1,5, voire par 3, par

rapport aux autochtones. Des différences consistantes existent également

entre les groupes allochtones. C'est ainsi que le taux de criminalité au sein

de la communauté turgiue est assez réduit tandis que ce sont les jeunes

Marocains qui commettent le plus grand nombre d'infractions.

Les deux groupes allochtones cités (outre ces deux groupes méditerranéens

islamiques, ces études se sont également intéressées aux jeunes allochtones
originaires du Surinam et des Antilles néerlandaises) occupent en majorité

le bas de l'échelle sociale. Ils sont confrontés à une situation de retard

structurel qui réduit dans toutes sortes de domaines leurs possibilités

de participation réussie à la société conventionnelle: mauvaise instruction,

fort taux de ch8mage et opportunités assez faibles de loisirs régularisés. Ce

sont exactement ces mêmes facteurs qui expliquent le taux de criminalité

relativement élevé chez les jeunes autochtones en bas de l'échelle sociale.
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La position sociale et les caractéristiques culturelles sont liées jusqu'à un

certain point. Etrangers ou autochtones, nombre de jeunes en bas de

l'échelle sociale, sans instruction et au chómage, sont découragés, ne

croient guère à un avenir conventionnel et ils connaissent de ce fait moins

de freins pour commettre des infractions.

Cependant, 11 est probable que des facteurs culturels spécijzques jouent

également un róle en ce qui concerne les groupes minoritaires ethniques. La

culture des nouveaux immigrants méditerranéens est souvent très différente

de la culture post-moderne, en majeure partie séculière et individualisée

des Pays-Bas. 11 existe jusqu'à un certain point un conflit de cultures. Ce

conflit débouche d'une part sur une certaine discrimination et exclusion

des groupes allochtones qui, d'autre part, ont eux-mêmes tendance à se

replier en grande mesure sur eux-mêmes, sur leur propre milieu national et

religieux. Un controle social informel est surtout exercé en ce qui concerne

les comportements qui menacent de troubler l'ordre (traditionnel) au sein

de la famille ou du groupe ethnique. Tant les délinquants que les éducateurs

excusent et justifient plus facilement toute violation des normes dictées

par le monde extérieur (en l'occurrence la société néerlandaise). 11 règne

en particulier chez les enfants d'immigrants (la deuxième génération), une

grande ambiguïté, une grande confusion sur le plan des normes et valeurs.

Plus que dans d'autres minorités ethniques, les jeunes Marocains se sont

souvent éloignés aussi bien de la société néerlandaise que de la culture

traditionnelle de leurs parents.

Seules l'émancipation et 1'intégration des minorités étrangères au sein

de la société néerlandaise peuvent apporter une solution définitive au

problème décrit ici. Une amélioration collective de leurs conditions de vie

aussi bien sur le plan social que sur le plan économique est sans aucun

doute nécessaire pour y parvenir. La question est de savoir à quel point il

est souhaitable que des mesures en vue d'améliorer l'emploi, la formation,

le logement, les loisirs, etc. soient spécifiquement axées sur les minorités

ethniques. Il n'est probablement guère réaliste de s'attendre à ce que

1'intégration puisse entièrement résulter de telles mesures. Les processus

culturels ont lieu en majeure partie dans les foyers et ils ont un caractère

autonome et informel. La discrimination des allochtones par les autoch-

tones et l'orientation exclusive des allochtones vers leur propre identité

nationale et religieuse ne pourront pas être simplement influencées par

la législation et la réglementation. En revanche, des mesures peuvent
permettre de lever les obstacles à la participation sociale et économique
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des allochtones à la société néerlandaise conventionnelle. L'on pensera,

eest évident, à des mesures contre la discrimination.

Mais le taux de criminalité relativement élevé au sein des minorités

ethniques devra également être approché de manière plus directe. La

pratique montre que sont privilégiés les projets d'encadrement individuel

axés sur une prévention primaire ou secondaire de la criminalité. Du point

de vue de l'efficacité et de l'efficience, l'on pourrait peut-être leur préférer

justement des programmes diversifiés axés sur les quartiers à problèmes

ou vivent de nombreux allochtones.
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Empirische gegevens met betrekking tot

de mate van geregistreerde commune

criminaliteit in etnische minderheden

1 Junger, 1990

Soort gegevens: Geregistreerde politiecontacten, Justitiële Documentatie.

Steekproef.- Jongens van 12-17 jaar in 33 plaatsen in Nederland.

Resultaten: Tabel 1.

Discussie: Bij dit onderzoek bestaat de controlegroep 'nel' uit jongens uit

dezelfde buurt en met dezelfde sociaal-economische achtergrond; 'ne2'

bestaat uit een 'doorsnee'steekproef van jongens uit Den Haag en Venlo. Alle

allochtone groepen hebben hogere (geregistreerde) criminaliteitscijfers.

Marokkaanse jongens hebben veruit de meeste contacten met politie en

justitie. Er werd geen samenhang gevonden tussen de verschillende

bevolkingsgroep en de aard (de ernst) van gepleegde criminaliteit.

2 Schroeten, 1992

Soort gegevens: Bij de politie geregistreerde jongeren.

Steekproef.- Naar woonbuurt en sociaal-economische status gematchte groepen

jongeren van Turkse, Nederlandse en 'overige' etnische afkomst in de

gemeente Almelo.

Resultaten: Turkse jongeren zijn ongeveer in gelijke mate vertegenwoordigd in de

politieregistratie (13.6%) als in de naar woonbuurt en sociaal-economische

status gematchte totale steekproef. De groep 'overige' etnische minderheden

is viermaal sterker vertegenwoordigd in de politieregistratie dan in de totale

steekproef. Marokkaanse jongeren maken deel uit van deze laatste groep.

Tabel 1: Percentages politiële/justitiële contacten per bevolkingsgroep

Mar. Turks Sur. nel ne2

(n=182) (n=196) (n=206) (n=204) (n=1.270)

ooit gearresteerd 34 22 23 15 10

laatste jaar gearresteerd 20 10 10 6 7

voorgeleid 15 8 6 6 3
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Tabel 2: Politiële/justitiële contacten in het jaar 1990 in procenten van het

totale aantal 12- tot 24-jarigen per bevolkingsgroep in de politie-

regio's Amsterdam, Rotterdam en Tilburg/Breda

Nederlanders 2,5
Surinamers 5,6

Turken 3,3
Marokkanen 9,7

Antillianen 11,3
overige 2,5

3 Van Huist en Bos, 1993

Soort gegevens: In HKS (herkenningssysteem) geregistreerde politiegegevens

van op verdenking van misdrijf geverbaliseerde personen. Justitiële Docu-

mentatie, justitiële persoonsdossiers, dossiers van Raad voor de kinder-

bescherming.

Steekproef: Jongeren van 12-24 jaar in de politieregio's Amsterdam, Rotterdam

en Tilburg/Breda.

Resultaten: Tabel 2.

Discussie: Deze percentages hebben dus betrekking op het totale aantal jongeren

per etnische bevolkingsgroep. Vooral Antilliaanse en Marokkaanse jongeren

zijn sterk oververtegenwoordigd in de HKS-gegevens van de drie onderzochte

politieregio's. Deze groepen zijn vier- tot vijfmaal zo sterk vertegenwoordigd

in vergelijking tot autochtone jongeren. Turkse jongeren zijn nauwelijks

sterker vertegenwoordigd dan autochtone jongeren. Bij dit onderzoek is geen

controle voor woonbuurt en sociaal-economische status ingebouwd. Waar-

schijnlijk om deze reden (de gemiddeld 'hogere' sociaal-economische positie

van de autochtone bevolkingsgroep) wordt hier een zeer sterke oververtegen-

woordiging van vooral Marokkanen en Antillianen gevonden. Het onderzoek

heeft aanwijzingen opgeleverd dat onder door de politie geregistreerde

jeugdige Antillianenl, Marokkanen en Surinamers relatief veel vermogens-

1 In dit onderzoek werd een onderscheid gemaakt tussen jongeren afkomstig uit Curagao (80%)

en Antillen (20%). Bij de voorliggende rapportage wordt dit onderscheid niet gemaakt en

wordt de aanduiding Antillianen gebruikt.
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Tabel 3: Percentages en verhoudingsgetallen van in 1990 aangehouden

jongeren van 12 tot 17 jaar per bevolkingsgroep
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percentage van

totaal aantal

aanhoudingen

verhoudingsgetal

per

bevolkingsgroep

percentage van

12-tot 17-jarigen

in bevolkingsgroep

Nederlands 28,9 0,48 5,0
Surinaams 18,4 1,57 16,0

Turks 8,4 1,03 10,6
Marokkaans 30,9 3,00 30,6
overige 13,4 1,25 12,7

delicten met toepassing van geweld worden gepleegd. Turkse jongeren

nemen wat dit betreft een tussenpositie in.

4 Smeets en Etman, 1993

Soort gegevens: Gegevens van jeugdpolitie met betrekking tot aangehouden

personen.

Steekproef: Bij jeugdpolitie van de vier grote steden in de in 1990 aangehouden

personen in de leeftijd tot en met 17 jaar.

Resultaten: Tabel 3.

Discussie: In de eerste kolom wordt de etnische herkomst van de aangehouden

jeugdigen weergegeven. In de tweede kolom gaat het om verhoudings-

getallen die zijn berekend door de in de eerste kolom genoemde percentages

te delen door de proportie van de verschillende bevolkingsgroepen in de

totale bevolking van de vier grote steden. Uit deze kolom kan dus worden

afgeleid dat Marokkaanse jongeren ongeveer zesmaal zo sterk zijn vertegen-

woordigd in de registratie van de jeugdpolitie in de vier grote steden als

autochtone jongeren. De overige etnische minderheidsgroepen zijn tussen

een- en anderhalfmaal hun vertegenwoordiging in de totale bevolking bij de

jeugdpolitie geregistreerd. De derde kolom laat het aantal aanhoudingen per

100 jongeren van de genoemde bevolkingsgroep zien. Van alle allochtonen

bevolkingsgroepen zijn Turkse jeugdigen relatief het minst bij de jeugdpolitie

geregistreerd (tabel 1, p. 83). Net als bij de gegevens van het hierboven

genoemde onderzoek van Van Hulst en Bos (1993) is ook hier geen sprake

van een correctie voor woonbuurt en sociaal-economische status.



Bijlage 2 58

Tabel 4: Ter zake van misdrijf aangehouden verdachten in Amsterdam in de

periode 1-1-1992 tot 1-7-1993, naar etnische bevolkingsgroep, in M

etnische groep aandeel in aantal aandeel in bevolking

verdachten Amsterdam

Antilliaans 3,3 1,4

Surinaams 16,6 8,9
Turks 2,8 3,8

Marokkaans 14,3 5,5

Nederlands 39,5 71,8

overige 22,9 8,6

5 De Haan, 1994

Soort gegevens: Politieregistratie van verdachte plegers van overvallen, obser-

vaties van het werk van het 'roofteam' in Amsterdam-Zuidoost.

Steekproef. In 1993 door het 'roofteam' van Amsterdam-Zuidoost aangehouden

verdachten.

Resultaten: Volgens schattingen van de politie zouden er ongeveer 2100 meer of

minder frequente plegers van beroving in de Bijlmer rondlopen. Volgens

epidemiologische schattingsmethoden zou het op basis van de onderzoeks-

resultaten in werkelijkheid gaan om rond de 1500 rovers. Volgens deze zelfde

methode zou ongeveer de helft van deze groep plegers van diefstal met

geweld van Surinaamse en circa een kwart van Antilliaanse afkomst zijn.

Deze groepen nemen respectievelijk 27% en 6% van het geregistreerde

bevolkingsaantal in Amsterdam-Zuidoost voor hun rekening.

6 Tabibian, 1994

Soort gegevens: Politieregistratie van verdachten van een misdrijf, persoons-

dossiers.

Steekproef: Van misdrijf aangehouden verdachten in Amsterdam-Zuidoost en

in geheel Amsterdam van 1 januari 1992 tot 1 juli 1993.

Resultaten: Tabel 4.

Discussie: Ook in dit onderzoek zal de 'allochtone' factor zijn onderschat door

het hanteren van het geboortelandcriterium. Ook hier wordt de tweede

generatie van allochtone herkomst niet als zodanig in het onderzoek

opgenomen. Relatief de meeste door de politie geregistreerde criminaliteit
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(tussen twee- en driemaal hun bijdrage aan de totale bevolking) komt voor

in de Antilliaanse en de Marokkaanse bevolkingsgroepen. Daarnaast wordt in

Amsterdam een opmerkelijk percentage criminaliteit gepleegd door personen

afkomstig uit het'overige' buitenland. Zo is in termen van dit onderzoek 2,9%

van de Amsterdamse bevolking afkomstig uit het 'niet-geïndustrialiseerde'

buitenland, terwijl het aandeel van deze groep in het totale aantal aange-

houden personen 10,4% bedraagt.

In de Bijlmer (Amsterdam-Zuidoost) is 5,8% van de bevolking Antilliaans, van

de door de politie als verdachte aangehouden personen is 12,4% Antilliaans.

Daarnaast zijn ook Marokkaanse arrestanten oververtegenwoordigd in de

Bijlmer. Dit geldt vooral voor jongeren onder de 17 jaar. Circa 30% van hen

is gedurende de onderzoeksperiode van 18 maanden meer dan eenmaal

aangehouden. In de leeftijdsgroep van 15 tot 25 jaar wordt circa 40% van

het totale aantal Antilliaanse jongeren minimaal eenmaal aangehouden op

verdenking van een misdrijf (zie tabel 5). Turken zijn niet oververtegen-

woordigd.

7 Projectteam Overvalcriminaliteit, 1995

Soort gegevens: Politieregistratie van bekende verdachten.

Steekproef: Landelijk geregistreerde verdachten van een overval in de jaren 1994

en 1995.

Resultaten: Van de ruim 3500 overvallen in 1994 en 1995 is in ruim de helft van de

gevallen de verdachte niet in Nederland geboren. Relatief de grootste groep

hieronder wordt gevormd door de Surinamers. Aandeel van Marokkaanse

groep neemt toe. Het allochtone element is in werkelijkheid groter omdat

de allochtonen van de tweede generatie niet als zodanig zijn aangemerkt.

Anderzijds wordt bij deze resultaten dus geen onderscheid gemaakt tussen

Nederlanders van allochtone herkomst en buitenlanders.

8 Rood-Pijpers, Rovers, Van Gemert en Fijnaut, 1995

Soort gegevens: Politieregistratie van de jeugdpolitie.

Steekproef: First offenders in de leeftijdscategorie van 10 tot 19 jaar over het jaar

1992 in Rotterdam.
Resultaten: Over heel Rotterdam zijn in het jaar 1992 9% van de first offenders

van 10 tot 19 jaar personen die in Marokko zijn geboren. Dergelijke personen

vormen 5,2% van de bevolking in deze leeftijdscategorie. Volgens hetzelfde
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land-van-geboortecriterium zijn Turkse first offenders ondervertegenwoor-

digd. Zij vormen 7% van deze leeftijdscategorie en 1,9% van de door de

politie geregistreerde first offenders.

Discussie: De (kwantitatieve) resultaten van dit onderzoek zijn niet goed vergelijk-

baar met die van de overige genoemde onderzoeken, omdat bij dit onderzoek

de allochtone herkomst is bepaald naar het geboorte/and en niet medè naar

het geboorteland van de ouders. Dit betekent dat tweede generatie jongeren

van allochtone afkomst tot de autochtone Nederlandse groep is gerekend. Er

moet daarom worden aangenomen dat de etnische minderheidsfactor van

jeugdcriminaliteit bij dit onderzoek in kwantitatieve zin sterk is onderschat.

Dit is zeker het geval gezien wat theoretisch bekend is van criminaliteit

onder juist de tweede generatie van etnische minderheden met lagere

sociaal-economische status en gezien de resultaten van het etnografisch

georiënteerde deel van ditzelfde onderzoek in Rotterdam.

9 Van Oortmerssen en Schutte, 1996

Soort gegevens: Politieregistratie van plegers van (vermogens-)/geweldsdelicten.

Steekproef.- Bij politie van leiden bekende verdachten van een vermogens-/

geweldsdelict in de jaren 1994 en 1995.

Resultaten: Van de 155 gevallen met bekende dader in 1995 waren er 103 (67%)

autochtoon en 52 (33Wo) allochtoon. Ruim de helft van de allochtonen waren

Marokkanen. In 1994 waren er 84 gevallen met bekende dader, waaronder

62% autochtonen en 38% allochtonen. Bij de allochtone daders ging het in

meerderheid om personen van Marokkaanse afkomst.

10 Gruter en Van Oosterwijk, 1996

Soort gegevens: Interviewdata en justitiële gegevens.

Steekproef.- Gedetineerde overvallers in de randstad van 15 tot 20 jaar.

Resultaten: Van de 50 geïnterviewde daders is 76% van allochtone herkomst.

Hierbij vooral Surinamers. Antillianen en Marokkanen.

Discussie: De representativiteit van deze groep overvallers is beperkt omdat
er geen goed inzicht is in aantal en kenmerken van 'alle' (veroordeelde)

jeugdige overvallers in de randstad. De groep die wet is benaderd, maar

uiteindelijk niet aan het onderzoek meewerkte vertoonde geen opvallende

verschillen met de onderzoeksgroep.
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Tabel 5: Percentages per nationaliteit van ter zake van een misdrijf

aangehouden verdachten, in %
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12-17 jaar 18-25 jaar totaal'

Marokkanen 6,2 10,2 8,5

Surinamers 1,3 4,1 2,9
Turken 1,0 3,4 2,4
Nederlanders 1,7 2,3 2,0

12-25 jaar.

11 Gruter, Baas en Vegter, 1996

Soort gegevens: Enquétegegevens over 'problematische jeugdgroepen'.

Steekproef: 95% (n=86) van alle wijkagenten en jeugdrechercheurs in de regio

Haaglanden.

Resultaten: In totaal werden door de politie in de regio 94 problematische jeugd-

groepen geïdentificeerd. Ruim één derde daarvan werd door de respondenten

als 'crimineel' getypeerd. Bijna drie kwart van deze groepen waren van over-

wegend Nederlandse signatuur. Van de meest problematische (de 'criminele')

jeugdgroepen bestond ruim 30% voornamelijk uit leden van etnische minder-

heden. In bijna de helft van deze gevallen ging het om Marokkaanse groepen.

Er werden vier jeugdgroepen aangewezen als 'jeugdbendes', die zijn gespe-

cialiseerd in middelzware en zware criminaliteit. Drie van deze jeugdbendes

waren van overwegend Marokkaanse en één van Surinaamse herkomst.

12 Sprinkhuizen en Van Oosterwijk, 1996

Soort gegevens: Politieregistratie van bekende verdachten.

Steekproef.- Alle in 1994 in de HKS geregistreerde jongeren van 12-25 jaar.

Resultaten: Tabel 5.

Discussie: Ook bij deze resultaten is etniciteit gedefinieerd als nationaliteit.

Tweede-generatiejongeren uit de etnische minderheden met de Nederlandse

nationaliteit vallen dus in de categorie 'Nederlanders'. Marokkaanse jongeren

zijn ruim viermaal zoveel vertegenwoordigd als 'Nederlandse' jongeren.

Bovendien is in de Marokkaanse groep de gepleegde criminaliteit gemiddeld

ernstiger. De overige nationaliteitsgroepen wijken niet sterk af. Vooral voor

de Surinaamse groep geldt echter dat nationaliteit een sterke onderschatting

is van etniciteit.
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