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tekst 7

GroenLinks: Standpunt Jeugdcriminaliteit
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GroenLinks wil de jeugdcriminaliteit
aanpakken door te voorkomen dat
jongeren het verkeerde pad kiezen.
GroenLinks wil daarom meer
investeren in onderwijs, opvoedingsondersteuning en jeugdagenten.
Succesvolle projecten die jongeren
weer kansen geven, moeten worden
uitgebreid.
GroenLinks maakt zich zorgen over het
toenemende aantal jongeren dat misdrijven pleegt. Dat komt vaak door een
combinatie van weinig kansen op
school en op werk, conflicten thuis of
op school en door discriminatie. (…)
Veel mensen zijn ooit wel eens slachtoffer geworden van overlast of van
criminaliteit. Met name bewoners van
grootstedelijke achterstandswijken zijn
vaak de criminele klos. Als de woonwijk ook nog eens verloedert en
sociale voorzieningen zoals winkels,
buurthuizen en speeltuinen ontbreken,
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dan ontstaat al gauw een verziekte
sfeer. Dat los je niet op met cameratoezicht, preventief fouilleren en
mensen lukraak naar hun identiteitsbewijs vragen. Dat stigmatiseert
mensen en wijken en bevordert de
sociale samenhang allerminst. (…)
GroenLinks bestrijdt criminaliteit door
een slimme mix van preventie en
repressie. Naast verbetering van de
leefomgeving en het verhogen van het
toezicht moet de pakkans voor
ernstige delicten fors omhoog. Dat
schrikt potentiële criminelen meer af
dan dreigen met hogere straffen.
Politieagenten moeten meer op straat
surveilleren. Daarvoor hoeft het aantal
politieagenten niet te worden uitgebreid. Door de productie van
cannabisproducten te reguleren komt
een enorme politiecapaciteit vrij voor
surveillancetaken. (…)

bron: Verkiezingsprogramma GroenLinks, oktober 2006

tekst 8

Partij voor de Vrijheid: Justitie en politie met ambitie
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Voor een effectieve aanpak van de
criminaliteit. Een klein groepje hele
actieve criminelen pleegt in verhouding
veel criminaliteit.
Een kleine 5% van de daders is
verantwoordelijk voor meer dan 30%
van het totale aantal veroordelingen.
Groep Wilders / Partij voor de Vrijheid
(PVV) wil dat deze 5% afdoende wordt
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aangepakt. Alleen al daardoor kan de
criminaliteit in Nederland met circa 1/3
worden verminderd. Onze ambities
gaan echter verder. Goedwillende
Nederlanders willen bevrijd worden
van de hoge criminaliteit in ons land.
(…). Zij willen vrij en veilig zijn in hun
woning, in het openbaar vervoer, als
zij uitgaan, sporten, hun beroep uitoefenen enz. enz.
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(…)
Groep Wilders / Partij voor de Vrijheid
is van mening dat de toegenomen
inspanningen om vaker straffen op te
leggen waardering verdienen maar dat
een aanzienlijke vermindering van
criminaliteit alleen bereikt kan worden
door strenger te straffen. Voor zware
misdadigers moet geen begrip worden
getoond; “zero tolerance” dient de
kernwaarde te zijn van de aanpak van
de criminaliteit.
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(…)
Het is voor de categorie plegers van
ernstige misdrijven daarom noodzakelijk en ook maatschappelijk gewenst dat wordt overgegaan tot de
volgende maatregelen:
Invoering van onvoorwaardelijk op te
leggen minimumstraffen die er niet om
liegen en een substantiële verhoging
van de maximumstraffen.
(…)

bron: Verkiezingsprogramma Partij voor de Vrijheid, oktober 2006
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Opgave 3 GroenLinks en Partij voor de Vrijheid over
criminaliteit
Bij deze opgave horen de teksten 7 en 8 uit het bronnenboekje.
Bestrijding van criminaliteit was een belangrijk thema in de campagne voor de
Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006. In deze opgave staan twee
teksten uit verkiezingsprogramma’s van GroenLinks en Partij voor de Vrijheid
die verschillende oplossingen aandragen bij de aanpak van criminaliteit.
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Lees tekst 7.
Leg uit dat de aanpak van criminaliteit die GroenLinks voorstaat, ondersteund
kan worden met de bindingstheorie van criminoloog Hirschi.
Naast de bindingstheorie bestaan er andere theorieën over de verklaringen van
oorzaken van criminaliteit. In de tekst wordt gesproken over bewoners in
grootstedelijke achterstandswijken (regels 18-19). In deze wijken, waar vooral
burgers uit de laagste inkomensgroepen wonen, komt relatief veel criminaliteit
voor.
Geef met behulp van de anomietheorie van socioloog Robert Merton een
verklaring voor het gegeven dat in grootstedelijke achterstandswijken relatief
veel criminaliteit voorkomt.
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Zie tekst 7.
In de tekst staat een voorbeeld van strafbaar gedrag dat volgens GroenLinks
niet strafwaardig zou moeten zijn.
Welk gedrag zou volgens GroenLinks niet strafwaardig moeten zijn?
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GroenLinks stelt dat cameratoezicht, preventief fouilleren en mensen lukraak
vragen naar hun identiteitsbewijs de sociale samenhang allerminst bevorderen
(regels 25-30). Een ander woord voor sociale samenhang is sociale cohesie.
Wat wordt in dit verband met sociale cohesie bedoeld?
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Lees tekst 8.
De Partij voor de Vrijheid pleit voor de invoering van minimumstraffen (regels
36-37).
Als het Wetboek van Strafrecht minimumstraffen zou bevatten dan kan de
rechter minder rekening houden met een bepaald uitgangspunt van het
opleggen van straf.
Welk uitgangspunt is dat?
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Maak gebruik van tekst 7 en 8.
Na vergelijking van de teksten van GroenLinks en van de Partij voor de Vrijheid
kun je concluderen dat beide partijen een heel andere aanpak van de bestrijding
van criminaliteit voorstaan. Hun standpunten over de aanpak van criminaliteit
zijn illustratief voor de plaats die beide partijen innemen in het politieke
spectrum.
Leg voor GroenLinks uit dat haar opvatting over het bestrijden van criminaliteit
past bij haar plaats in het politieke spectrum. En doe hetzelfde voor Partij voor
de Vrijheid. Illustreer je uitleg met een citaat uit of een verwijzing naar beide
teksten.
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