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Opgave 1 GroenLinks en SGP over criminaliteit
Bij deze opgave horen tekst 1 en 2 .
Inleiding
Als aan burgers gevraagd wordt om een rangorde te maken van de
grootste problemen van Nederland dan wordt criminaliteit altijd hoog
geplaatst. Over die plek bestaat een hoge mate van overeenstemming.
Maar vraag je hoe criminaliteit het beste bestreden kan worden dan
verschillen de meningen hemelsbreed. Verschil van mening is ook
zichtbaar op de websites van politieke partijen.
In deze opgave vergelijken we de aanpak van criminaliteit overeenkomstig
de ideeën van GroenLinks (tekst 1) met die van de SGP (tekst 2).
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Lees tekst 1 en 2.
Linkse en rechtse politieke partijen hebben van oudsher een verschillende
visie op criminaliteit.
 Wat is het verschil in visie op de aanpak van criminaliteit van linkse en
rechtse partijen?
 Leg uit dat die twee verschillende visies te herkennen zijn in de
teksten 1 en 2.
Ook in de discussie over hoe je zou moeten straffen zijn er verschillen
tussen GroenLinks en de SGP. Er zijn absolute en relatieve theorieën die
het opleggen van straf rechtvaardigen.
 Geef een omschrijving van absolute theorieën en van relatieve
theorieën ter rechtvaardiging van het opleggen van straf.
 Geef van GroenLinks en de SGP aan of hun visie op straf aansluit bij
absolute theorieën of bij relatieve theorieën. Leg je antwoord uit en
geef daarbij een citaat dat aansluit bij de visie van GroenLinks en een
citaat dat aansluit bij de visie van de SGP.
Het geven van straf kan verschillende doelen dienen.
Geef twee doelen van straf die te herkennen zijn in tekst 1 en geef twee
andere doelen van straf die te herkennen zijn in tekst 2. Verwijs in je
antwoord met regelnummers naar de betreffende tekst en licht je
antwoord toe.
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tekst 1
Gevangenisstraf
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GroenLinks wil dat gevangenisstraffen nu eindelijk eens echt
gebruikt gaan worden om mensen
weer op het rechte pad te krijgen.
Veel gedetineerden kampen met
psychosociale en verslavingsproblemen die behandeld moeten
worden. Als dat niet gebeurt, komen
deze mensen na hun vrijlating vaak
toch weer in de criminaliteit terecht.
En dat kost de samenleving alleen
maar meer geld.

15

20

Het kabinet vindt dat gedetineerden
‘privileges’ zoals arbeid en
begeleiding moeten ‘verdienen’.
GroenLinks wil dat van die gedachte
wordt afgestapt. Uiteindelijk gaat het
erom dat ex-gedetineerden niet meer
terugvallen in de criminaliteit.
Daarom moet elke gedetineerde een
persoonlijk programma krijgen om
terug te keren in de maatschappij,
inclusief scholing en begeleiding na
de gevangenisstraf.

bron: https://groenlinks.nl

tekst 2
Bestrijding
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De overheid heeft de bijzondere
opdracht om kwaad in de
samenleving te bestrijden. Wanneer
er geen of weinig straf gegeven
wordt, dan blijkt het voor misdadigers
lonend te zijn om hun ‘beroep’ voort
te zetten. De SGP wil daarom een
strafklimaat dat meer aansluit bij de
ernst van de gepleegde misdrijven.

10

15

Het is ergerniswekkend dat daders
van ‘kleine criminaliteit’ vrijwel altijd
meteen weer vrij rondlopen. En het is
abnormaal wanneer een moordenaar
na enkele jaren gevangenisstraf al
weer vrij komt, zeker als de
opgelegde straf ook nog eens verkort
wordt door de zogenaamde
vervroegde invrijheidsstelling.

bron: SGP -brochure Veiligheid. De SGP stáát ervoor
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