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uoK ae poutte moet betere mogeltJkheden krijgen om efiectief te kunnen
optreden tegen geweld. Als oud-agent kan ik daarouer meepraten. De
wapensttk uoldoet niet altijd, maar naar je dienstpistool grijp je niet zo
gauw - en al zeker niet in een menigte. Het gat tussen die twee is te groot.
lk zou graag zien dat de politie de beschikking krijgt ouer pepperspray,
of ouer een soort uangnet waarmee je een gewelddadige uerdacl.tte urij
eenuoudig kunt ouernreesteren. In de VS zijn daar succesuolle proeuen
mee gedaan.
Wat de ueruolging uan plegers uan groepsgeueld betreft, denk ik dat het
goed is om nogeens kritisch naar de wetgeuingop dat punt te kijken. Nu
is het nogzo dat in gewil uan zware mishandelingofdoodslagheel gede-
tailleerd ontrafeld moet worden wat ieders indiuiduele aandeel is
geweest. ls rlat te moeilijk, dan kun je het proberen. rnet het wetsartikel
ouer gezamenlijke openlijke geweldpleging. De bewijsuoering is dan
eenuoudiger, maar de straffen uallen lager uit. Ik uind dat wie mede-
plichtig is aan doodslag sowieso een zware strafzou moeten krijgen - ook
alsje niet precies kunt uaststellen wie de beslissende klap oftrap heeft
uitgedeeld.

Qua contplexiteit en zutaarte is de geweldsproblematiek te uergeli.jken
met het asieluraagstLtk of het fileprobleent. Niet alleen zijn de oorzaken
heel uiteenlopend, ook zijn er heel ueel uerschillende instanties bij de
aanpak eruan betrokken. Alleen al zeuen ministeries, de gemeenten,
politie, OM, allerlei lokale instellingen. Wat je ziet is dat er ontzettend
ueel initiatieuen zijn, ntaar dat het ontbreekt aan een goede afstemming.
De oprichting uan het Landeltjk Platform tegen Geweld ap Straat is een
goed initiattef, maar ik benijd de leden niet. Het zal een hele kluif wor-
den om de conxpetentiestrijd tussen al dte hetrckken departententen,
organisaties ett diensten in gocrle banett te leiden. Als je echt u,ilt komen
tot een samenhangend, geilntegreerd beleid, dan moet je idn coijrdine-
rend bewindspersoon met de aanpak uan de geuteldsproblematiek helas-
ten. Zelfdenk ik aan een aparte staatssecretaris bij Justitie. Dat departe-
ment gaat tenslotte ouer de releronte wetget,ing,en is uerantwoordeli_ik
uoor de rechtspleging. Een halt toeroepen aan het geutekl in de samenle-
uing, li.ikt mij dan ook typisclt een raak uoor Jttstitie.(ML)
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