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‘Subtiele uitsluiting’ van allochtonen bij politie
…Allochtone agenten zijn gewenst,
maar hebben het ook moeilijk.
…Sinan Çankaya promoveert na
vierjarige surveillance.

▶ Amsterdam

Het woord discriminatie zal Sinan
Çankaya niet snel in de mond nemen.
En formeel ziet de politie in Nederland
nog steeds reikhalzend uit naar versterking met agenten van allochtone oorsprong. Maar die moeten zich dubbel
bewijzen. Of juist helemaal niet.
Dat klinkt ingewikkeld, maar zo zit Nederland Politieland anno 2011 wel in
elkaar. Al decennialang streeft de politie naar allochtone agenten; het percentage van hen in de politiemacht ligt

al geruime tijd stabiel op iets onder de
zeven.
De allochtone agenten mogen niet positief worden gediscrimineerd en ook
niet negatief. Hun etnische afkomst
mag geen rol spelen. Maar dat gebeurt
toch, in positieve en negatieve zin.
Het is handig om Marokkaanse Nederlanders te hebben, als je surveilleert in
een wijk waar die groep domineert en
soms voor overlast zorgt. Aan de balie
kan meertaligheid nuttig zijn. Dan horen ze erbij, de allochtone agenten.
Maar in de informele politiecultuur
spelen ook andere zaken: bestaande
machtsverhoudingen, een racistische
ondertoon van sommige grappen. Dan
moet de allochtone agent zich dubbel
bewijzen. Bovendien zijn er twee onge-

makkelijke effecten die de inburgering
van de allochtone, maar ook loyale
agent bemoeilijken. Nederlandse collega’s van een allochtone agent die iemand van zijn eigen etniciteit in de eigen taal toespreekt, voelen zich
onthand: ze begrijpen niet wat zich afspeelt. Omgekeerd kan een allochtone
agent zich gedwongen voelen zijn eigen
‘achterban’ harder te behandelen dan
nodig is, om zich als Nederlandse politieman te bewijzen: ‘overcompensatie.’

dieptegesprekken

Het complexe krachtenveld vormde het
onderzoek van Sinan Çankaya. De
29-jarige cultureel antropoloog van
Turkse afkomst liep vier jaar mee met
het korps Amsterdam-Amstelland en

promoveerde gisteren aan de universiteit van Tilburg op ‘Buiten veiliger dan
binnen. In- en uitsluiting van etnische
minderheden binnen de politieorganisatie’. Eerder werkte hij bij de Stichting
Vorming Multicultureel Kader en het
European Centre for Conflict Prevention
aan de Engelse universiteit van Bradford.
Çankaya nam deel aan surveillances,
maar hield ook 44 dieptegesprekken
met agenten van Nederlandse, Marokkaanse, Turkse en Surinaamse afkomst.
Die leverden meer inzicht op in de informele en formele mechanismen in de
Nederlandse politiecultuur, als het gaat
om gelijkheid en samenwerking tussen
Nederlandse en allochtone agenten.
‘Allochtone agenten komen in een spa-

gaat: zij moeten zich bewijzen als “Nederlandse” agent, maar tegelijkertijd
wordt van hen verlangd dat zij problemen van “hun” eigen groep te lijf gaan’,
stelt Çankaya.
Hij zag dat de spagaat vooral optrad bij
drie momenten en activiteiten: het optreden van de allochtone agent in burger liet een negatiever gedrag van de
omgeving zien en een lagere status
voor de politieman in kwestie. Na overplaatsing van allochtone agenten naar
andere afdelingen bij de politie en bij
het gebruik van een niet-Nederlandse
taal tijdens het werk trad ook vaak verwarring op. Allochtone agenten werden
in dergelijke omstandigheden vaak gedwongen hun loyaliteit opnieuw en extra te bewijzen. <
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Turkije slaat hulp Israël na beving af

Commissie
onderzoekt
dood Gadhafi

▶ Jeruzalem
Israël heeft de Turkse regering hulp
aangeboden na de aardbeving zondag
in het oosten van Turkije. Premier
Erdogan heeft het aanbod afgewezen. De verhoudingen tussen beide
landen raakten ernstig gebrouilleerd na de Israëlische aanval op de
Gazaflottielje in mei vorig jaar.
Turkije heeft gisteren verklaard geen
hulp van andere landen nodig te hebben. Tientallen landen, waaronder Israel, hebben Ankara hulp aangeboden.
Ondanks de afwijzing hebben Azerbeidzjan, Iran en Bulgarije hulpverleners
gestuurd. De Turkse autoriteiten hebben bevestigd dat er zeker 260 doden
zijn gevallen. Gevreesd wordt dat het
dodental kan oplopen tot vijfhonderd of
duizend.
De Turkse president Gul liet aan zijn Israëlische collega Peres weten dat de
Turkse reddingsdiensten in staat zijn
zelf de reddingswerkzaamheden uit te
voeren. ‘De staat Israël deelt in uw verdriet’, had Peres zondag in een telefoongesprek met Gul gezegd. ‘Ik spreek als
mens, Jood en Israëliër die zich welbewust is van het dieptepunt van onze historische betrekkingen.’
Ook het Israëlische kabinet had al hulp
aangeboden. ‘Zo gaan buren met elkaar
om’, legde premier Netanyahu zondag
uit. Hij wees erop dat Israël bij eerdere
aardbevingen ook hulp had aangeboden
en herinnerde aan de snelle Turkse re-

▶ Tripoli – Misurata
De regerende Nationale Overgangsraad (NTC) in Libië vormt een commissie die onderzoek moet doen naar de
omstandigheden waaronder de
oud-dictator Muammar Gadhafi
donderdag om het leven is gekomen.
Het lichaam van Gadhafi is sinds
gisteren niet meer door het publiek
te bezichtigen.

Reddingswerkers in de Turkse stad Ercis op zoek naar overlevenden van de zware aardbeving van zondagmiddag.
actie bij de branden bij het Karmelgebergte, vorig jaar. Minister Barak (Defensie) liet zich in vergelijkbare
bewoordingen uit. Het Israëlische leger
heeft overigens voorbereidingen getrof-

fen om Ankara eventueel alsnog bij te
springen.
Bij de zware aardbeving van 1999, waarbij 18.000 mensen omkwamen, had
Turkije een reddingsteam en een veld-

hospitaal van Israël geaccepteerd. Bij
een aardbeving vorig jaar in Oost-Turkije, waarbij 57 mensen om het leven
kwamen, had de Turkse regering hulp
van de Joodse staat afgeslagen. <

ecozaken
Ruurd Ubels nd.nl beeld uit Porsche-magazine Insider

De zuinige Porsche van Jan Peter Balkenende
Hij is niet bang, rijdt graag op hoge snelheid
en weet hoe hij een auto kan beheersen, aldus
Jan Peter Balkenende zelf. Dus rijdt de voormalige minister-president sinds kort in een
(schitterende) Porsche.

optrekken tot 70 kilometer per uur elektrisch,
wat hem tot de zuinigste en schoonste Porsche
maakt; een verbruik van bijna 1 op 15 moet haalbaar zijn.
Balkenende rijdt dus in een auto waarmee hij
‘zichtbaar’ maakt zich ‘iets’ aan te trekken van
‘duurzaamheidsvraagstukken’, zoals hij het zelf omschrijft.

▶ Leusden

‘Porsche heeft de tekenen van de tijd goed verstaan’, zo verklaart Balkenende zijn keuze in de
nieuwste uitgave van het Porsche-magazine Insider.
De wagen is voor zakelijk gebruik. En zo tuft Balkenende tegenwoordig van zijn huis in Capelle aan
den IJssel naar de Erasmus Universiteit Rotterdam,
waar hij deeltijdhoogleraar is. Of naar het kantoor
van adviesbureau Ernst & Young, waar hij zich als
partner bezighoudt met maatschappelijk verantwoord ondernemen. ‘Een heerlijke auto. Alleen het
rijden al. Het interieur is schitterend. De buitenkant
trouwens ook.’
Balkenende en snelle auto’s – het is een bekende
combinatie. Zoals CDA-partijgenoot Dries van Agt
zich eind jaren zeventig, begin jaren tachtig als minister-president profileerde op de racefiets, zo reed
premier Balkenende graag rondjes in racewagens
(om na afloop foute mopjes te vertellen over racebanden, condooms en verbrand rubber).

verwennen

Maar past iemand die lid is van het CDA (rentmeesterschap!) en die nu beroepsmatig bezig is met
duurzaamheid wel in een Porsche? ‘Het feit dat ik
in een Hybrid rijd, is ook een statement’, aldus Balkenende in Insider.
De oud-premier – ooit begonnen in een Citroën
2CV4 (‘lelijke eend’) – heeft namelijk gekozen voor
een vierdeurs Panamera S Hybrid.
Dat is de eerste Porsche met het milieulabel A: de
auto is weliswaar voorzien van een benzineslurpende V6 met compressor, maar ook van een 47 pk
sterke elektromotor. Daardoor rijdt de auto bij het

Ondertussen geniet de voormalige minister-president wel degelijk van zijn aankoop, getuige de opties waarmee hij zijn metallic-carbongrijs gekleurde Panamera S Hybrid heeft behangen. Een
automatische achterklep, een geluidssysteem van
Bose, fraaie wielen (‘ik heb op de AutoRai nog voor
nieuwe wielen gekozen’), een elektrisch bedienbaar
schuif-/kanteldak – de lijst vol speelgoed voor grote
jongens is te lang om hier op te noemen.
‘We weten dat we te maken krijgen met de eindigheid van fossiele brandstoffen en met een wereldbevolking van negen miljard mensen’, benadrukt
Balkenende tot slot in Insider de urgentie van schonere auto’s. ‘Er is de noodzaak om nieuwe sporen te
bewandelen, nieuwe wegen in te slaan.’ En dat gaat
heel lekker in een Porsche.

Volgens NTC-voorzitter Mustafa Abdel
Jalil wordt de commissie ingesteld naar
aanleiding van oproepen van de internationale gemeenschap. De Verenigde
Staten willen dat de NTC duidelijkheid
verschaft over hoe Gadhafi aan zijn einde is gekomen. Ook de Verenigde Naties
vinden zo’n onderzoek zinvol.
Rusland en Zuid-Afrika stelden eind vorige week dat Gadhafi niet gedood had
mogen worden. Volgens de Russische
minister van Buitenlandse Zaken, Sergej
Lavrov, had de voormalige dictator recht
op een behandeling als krijgsgevangene
en volgens de Zuid-Afrikaanse president
Jacob Zuma had Gadhafi uitgeleverd
moeten worden aan het Internationaal
Strafhof in Den Haag.
Gadhafi kwam donderdag in de stad
Sirte onder onopgehelderde omstandigheden om het leven. De lezing van de
regering van Libië is, dat hij na zijn arrestatie terechtkwam in een vuurgevecht tussen zijn getrouwen en troepen
van de nieuwe machthebbers en dat hij
daarbij een kogel in het hoofd had gekregen. Wie die kogel afvuurde, zou niet
meer te achterhalen zijn.

onafhankelijk

Amnesty International heeft opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek.
Volgens de mensenrechtenorganisatie
zou sprake kunnen zijn van een oorlogsmisdaad, als Gadhafi doelbewust doodgeschoten nadat hij was gevangengenomen.
De Libische autoriteiten maakten gisteren bekend dat het lijk van Gadhafi is
niet langer door het toegestroomde publiek bezichtigd kan worden. Lange rijen mensen wachtten de afgelopen dagen tot ze aan de beurt waren om een
blik te werpen op het lijk, dat met dat
van zijn zoon en zijn ex-legerchef naar
een koelruimte in Misurata was gebracht.
Inmiddels heeft de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) gevraagd om een onderzoek naar de dood
van 53 Gadhafi-aanhangers. Hun lijken
werden zondag gevonden bij een verlaten hotel. Ze lagen in groepjes op het
gras bij het hotel. De groep zou na de inname van Sirte gedood zijn. ‘Bij sommige lichamen waren de armen op de rug
vastgebonden toen ze om het leven
werden gebracht’, aldus een HRW-onderzoeker. <

