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• 'Nieuwe' migranten in de jeugdbescherming
• 'MOF' zaken
• Hoe professionele actoren deviant gedrag
verklaren, opvattingen over persoonlijkheden en
milieu van migrantenjongeren & betekenis
hiervan voor de praktijk

• Discours (positionering)

 Hybride jeugdrechtmodel

 Verschillende accenten en probleemdefinities
mogelijk (‘waterbed’)
 Rol etnisering, culturalisering, migrationisering?

• ‘Hoe’-vragen, detail, context
• Aandacht voor de sociale constructie van
categorieën

• Hoe probleemdefinities tot stand komen, hoe ze
circuleren, hoe ze ‘gerecycleerd’ en gewijzigd
worden (Bacchi, 2009)
• Discours als constitutief (actie, vormgeven aan de
realiteit)

“Each successive stage of legal decision-making
transforms the object or event (as, for example, with
rumour transmission) so that the contingencies, the
situation in which the author interprets what is going on,
the kind of “theorizing” or thinking employed are
progressively altered, eliminated, and reified, as the case
proceeds “up” the legal machinery and reaches the stage
of a hearing, trial, or appellate jurisdiction. At each stage
the various participants select from available “facts” or
created interpretations about motives, intent, and the
like, those propositions which are accorded a factual
status in their particular explanation, whether this be
from the standpoint of the police, witnesses, lawyers,
members of the jury, or judge.”
(Cicourel, 1976, p. 53)

Studie van jeugdrechtbankdossiers
Inhouds- en discoursanalyse van documenten in
jeugdrechtbankdossiers (MOF zaken)
55 dossiers (2006-2015) in 2 afdelingen
Selectie op basis van geboorteplaats:
•
•

Case 1: jongeren geboren in de Noordelijke Kaukasus
Case 2: (Roma) Slovaakse en Tsjechische jongeren

Diepte-interviews met professionele actoren
41 respondenten:
Jeugdrechters (12); parketmagistraten (2); parketcriminoloog (1);
consulenten sociale diensten (11); medewerkers OTA (3);
psychologen, opvoeders en maatschappelijk werkers in
Gemeenschapsinstellingen (7); HCA (5)

Discussiemodel, ‘elicitation’: bespreking 4 stellingen (sterk
veralgemeend maar gebaseerd op dossierstudie)
Doel: hoe, waarom, details, (tegen)voorbeelden
Aandacht voor discours en narratieven van de respondenten

Stelling 1

Jongeren uit de Noordelijke Kaukasus zijn veeleer betrokken
bij gewelddelicten en in de inschattingen van de
achterliggende oorzaken wordt dit weleens gelinkt aan hun
migratieachtergrond, met name de oorlogssituatie waaruit zij
komen.
(Slovaakse en Tsjechische) Roma jongeren zijn veeleer
betrokken bij eigendomsdelicten en in de inschattingen van
de achterliggende oorzaken wordt dit weleens gelinkt aan hun
cultuur enerzijds en socio-economische situatie (in landen van
herkomst en in België) anderzijds.

Stelling 2
Roma jongeren zijn in sommige gevallen reeds op zeer jonge
leeftijd betrokken bij als misdrijf omschreven feiten. Bij
oudere jongeren is er vaak twijfel omtrent
minderjarigheid/meerderjarigheid. Roma jongeren geven
vaak blijk van rationaliteit en zelfstandigheid in de feiten
waarbij ze zijn betrokken.
Jongeren uit de Noordelijke Kaukasus zijn vaak snel volwassen
(cf. migratiegeschiedenis) en hebben moeite om gezag te
aanvaarden. Er zijn weleens vertoningen van macho gedrag.

Stelling 3
Bij jongeren uit de Noordelijke Kaukasus zijn in veel gevallen
de gezinnen uiteindelijk in staat om de jongere op te volgen
(o.a. nauw betrokken bij traject, probleeminzicht, toezien op
regelmatige schoolgang, zinvolle vrijetijdsbesteding) en dit is
relatief onafhankelijk van de achtergrondsituatie (vb.
eventuele asielprocedure, werkloosheid, taalproblemen
ouders, enz.)
Families van Roma jongeren slagen er vaak niet in om toezicht
uit te oefenen op de jongere (cf. bereikbaarheid,
medewerking, probleeminzicht, soms zelf betrokken bij de
feiten, inschatten van belang van school,
communicatieproblemen en wantrouwen, schrijnende socioeconomische omstandigheden, vaak is er ook geen hulpvraag
naar de jeugdbescherming toe).

Stelling 4

Het is bijzonder moeilijk om tussen te komen bij jongeren die
zich in de situatie van illegaliteit of ‘in procedure’ bevinden
(cf. mobiliteit, bereikbaarheid, wantrouwen, mogelijk
zwaardere impact van de interventie, enz.). Dit is vaak
frustrerend voor de medewerkers van de jeugdbescherming
en ze geven soms op omwille van de achterliggende
problemen, zolang er zich geen nieuwe feiten voordoen.
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Door de oorlog getraumatiseerde kinderen –
criminele vagebonden

Jongeren geboren in de Noordelijke
Kaukasus

(Slovaakse en Tsjechische) Roma
jongeren

 Asielzoekers, vluchtelingen
 Voornamelijk kennis over oorlog als
het aankomt op inzichten in de
migratieachtergrond
 Bij geweldsdelicten: oorlog-geweld
link om motieven en modaliteiten
van delinquent gedrag te
contextualiseren
 Context-afhankelijke positionering
(geen veralgemeningen)
 Signaalwoorden: trauma, frustratie,
gek geworden, lange termijn
begeleiding nodig, praten,
verweken, therapie

 Eigendomsdelicten: geen respect voor
eigendom

 Externe factoren in het verleden

 Interne factoren in de huidige situatie

 Zichtbaar – niet te identificeren –
mobiel

 Etnisering (‘anders’ of
‘armoedecultuur’)
 Veralgemeningen
 Signaalwoorden: geen banden,
instabiliteit, mobiel, armoede, afstand,
tegenovergestelde waarden,
oncontroleerbaar

Dus ge merkt dat heel sterk die
oorlogssituatie en
geweldsdelicten. En hij ging niet
inbreken of mensen overvallen om
het geld te hebben maar zich
uitwerken. Dat zat er bij hem sterk
in. Maar als ge zijn achtergrond
kent, wat hij meegemaakt heeft. Ik
keur het niet goed maar ik begrijp
waarom ge ’t doet. Ik denk dat we
5 jaar met hem gewerkt hebben
en goed gewerkt. Er was een
vertrouwensband. Maar je merkt
die jongen die zit met zoveel
onverwerkte gevoelens door wat
hij daar heeft meegemaakt
(interview jeugdrechter)

Dat was een échte… Roma, zijn
waardenpatroon dat totààl verschillend
was van ’t onze. En die is in België
toegekomen en die heeft zoiets van… ik
wil dat, ik pak dat. Hoe het mag niet?
[spottend] Ik heb ’t toch? Ik heb ’t in mijn
handen, dus wat is het probleem? En hebt
gij mij gepakt, ah ja. En hoe lang moet ik
zitten? 3 maand, 6 maand? Ah da’s goed.
Maar na 6 maand moet ge me laten gaan
en dan moogt ge me niet meer lastig
vallen he. En ga je daarna geen feiten
meer plegen? … neje.. En binnen de week
staat hij hier terug, dan is hij weer gepakt.
En dan heb je zoiets van, met die moeder
dan, vader was toen niet in the picture. En
moeder had zoiets van ah ja, hij is gepakt,
ah ja, straf hem dan. Ik heb het niet
gedaan.
(interview jeugdrechter)

Voldoen aan gezinsidealen

Jongeren geboren in de
Noordelijke Kaukasus

(Slovaakse en Tsjechische) Roma jongeren

 Familiale banden in vraag gesteld
 Gezin/familie vaak omschreven als
 Gezin/familie meestal
afwezig, niet meewerkend
omschreven als aanwezig en
 Hechte relaties binnen de familie erkend
meewerkend
maar soms omschrevend als extra
 Hiërarchische
obstakel om door te dringen
opvoedingsstijlen vermeld
maar niet geproblematiseerd  Discipline en pedagogische vaardigheden
in vraag stellen
 Feiten ‘goedpraten’ en
 Problematiseren grootte gezinnen
minimaliseren opgevat als
(huisvesting, toezicht, rol oudere
kinderen beschermen
kinderen)
 Afwisselend benoemd als: ‘familie’,
‘groep’, ‘(zigeuner)kamp’ en ‘bende’
 Polariseren en ethniseren van verschil
(‘andere normen en waarden’)
 Problematiseren van (on)wil en attitude

It takes a village to raise a child hé, allez ik denk dat dat bij Roma cultuur ook is,

heel veel context mag zorg en opvang bieden voor kinderen, zonder dat de ouders
dat per sé problematisch vinden. En ik denk dat een kind dat als waarde ook heel
gemakkelijk meeneemt, om voor elkaar in de bres te springen en elkaar… dus ik
denk dat dat daarom niet per sé gevraagd is maar dat dat wel klopt door hun
verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van hun gezin, vaak sneller feiten gaan
plegen… euhm ook omdat ze het voorbeeld zien, omdat ze ook zien dat de ouderen
daarop beloond worden of dergelijke hé, ik denk dat ook een stukje status is
krijgen binnen uw gezin… euhm waar dat ik dan eerder denk bij die, of wat dat mij
dan op basis van mijn dossiers doet denken van dat die jongeren vanuit de
Noordelijke Kaukasus misschien eerder het gaan doen om status te gaan krijgen bij
hun peergroep en minder bij hun gezin. Allez, ik denk dat daar gezinscultureel een

andere dynamiek heerst dan binnen die Roma gezinnen.
(Interview consulent sociale dienst)

Generaliseren, collectiviseren & disclaimers
“Roma jongeren, dat zien we inderdaad dat dat heel vaak met diefstal te maken
heeft hé, ja dat zijn vooroordelen maar dat komt hier inderdaad wel over als een
beetje de tweede natuur.” (opvoeder in een Gemeenschapsinstelling)

“Ik denk dat ze niet kunnen volgen, ik denk gewoon dat, wel ik heb dikwijls Roma
jongens of meisjes, als die in mijn kabinet zitten, die spreken Nederlands hé, maar
er is een verschil tussen verstaan en begrijpen denk ik [lacht]. […] Er is een
psychiater die over een van die kinderen heeft gezegd ja die heeft een IQ van
nauwelijks iets hoger dan een kamerplant [lacht]. Dat is natuurlijk niet echt
vleiend uitgedrukt maar in heel veel gevallen is dat zo, dat ik vaststel dat ze heel
erg beperkt zijn en dat heeft natuurlijk tot gevolg dat ze op school om te
beginnen…” (jeugdrechter)
“Niet alle, maar quasi alle, jonger dan veertien, soms zelfs jonger dan twaalf, zijn
Roma-jongeren. En allez, misschien ga ik iets te kort door de bocht door dat te
zeggen, maar dat is wel een feit en dat valt mij zeer sterk op ook.“ (consulent
sociale dienst JRB)

Intuïtie, verwachtingen, gevoelens

Dan voel je doorgaans omdat het echt kinderlijke, het kind
zijn… impact van de voorleidingen hoe dat ze onder de
indruk zijn, dat is toch anders bij jonge kinderen dan bij
iets meer pubers. Dus daar geeft dat soms wel een
indicatie van: “Hier wordt gelogen over de leeftijd”. Want
die is niet zo zwaar onder de indruk zoals dat een normaal
kind van die leeftijd is.
(interview met een jeugdrechter)

Problemen anticiperen
O:

En zoals gemeenschapsdienst… heeft u dat al opgelegd? Omdat u
zegt dat het mis zou lopen bij Roma jongeren…

R:

Ik ben daar nog niet aan begonnen, ge moet ook rekening houden
als ge een gemeenschapsdienst oplegt die mensen gaan echt een
match zoeken waar dat die jongen arbeid kan verrichten, waarin de
jongere kan opgenomen worden, als ge al dat werk daarin steekt en
die komt niet opdagen dat is echt wel... en die mensen zijn al zo
overbevraagd, zij hebben te weinig plaats en dan gaat ge daar niet
aan beginnen hé. Ik wil dat gerust proberen hé maar... want dat is
een vooroordeel van mijnentwege, ja. Omdat ik dan denk die zit daar
in Charleroi die moet hier een gemeenschapsdienst komen doen, dan
denk ik dat het zijn draagkracht of haar draagkracht overschrijdt.
(interview met een jeugdrechter)

Problemen anticiperen: ‘plaatsing in de wachtzaal’
“Ik heb zelfs een keer, ben ik zo meegeweest, dat was niet te jong,
ik denk dat die veertien - vijftien jaar was of zo en ja, daar was
geen gesloten instelling en om dan echt per sé te zoeken naar een
open instelling wetende dat die binnen het uur allez... ge moogt
daar niet 100% vanuit gaan maar de ervaring leert dat de kans
zeer erg groot is dat die dan toch weg zijn. En dan heb ik ooit eens
de vierentwintig uur laten verstrijken, de grondwettelijke
vierentwintig uur van aanhouding, waardoor ze dus niet meer
gearresteerd kon blijven en heb ik gezegd: ‘ja, zet u in de
wachtzaal’, en de wachtzaal is open en een beetje later was ze
verdwenen. En dan moesten we zelfs geen plaats meer zoeken hé
want ze was weg en werd ze geseind. [lacht]
(interview met een jeugdrechter)

Gaat het over taal en zou een
verandering van discours
betekenisvolle verandering
kunnen teweegbrengen?
- Hoe etnisering, culturalisering en
migrationisering worden gemobiliseerd
- Statische en essentialistische notie van
‘cultuur’
- Nood aan ambiguïteit
- Belang primaire bronnen

- Praktisch denken primeert op abstracte doelen
- Definitie ‘bescherming’ (fundamenteel debat,
maatschappelijke context, individuele verschillen, wie
komt in aanmerking voor welke soort ‘bescherming’)
- Institutionele context (tijdsdruk, caseload,
wachtlijsten…)
- Specialisering/cultuurgevoeligheid

Perspectives on ‘new’ migrants in youth justice
Constitutions, circularity and effects of institutional discourses on
Roma and Caucasian youth

olga.petintseva@ugent.be

Niet: erosie van bescherming om bevooroordeelde praktijken en
discoursen tegen te gaan (cf. de hervorming, jeugdsanctierecht)

“[…] want de rechter onder de dwang van de
klassieke regels beletten het grootste kwaad te
doen, betekent ook hem [sic] beletten het
grootste goed te doen ”
(Advies R.v.St., Parl.St.Kamer 1957-58, nr. 885/1, (39-43) 42; advies R.v.St., Parl.St.
Kamer 1962-63, nr. 637/1,42 )

