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Vooraan

INTERVIEW
BARBARA MOENS
EN PETER DE GROOTE

‘A
ls het je hier niet bevalt, rot
danop’, zeideRotterdamse
burgemeester Ahmed
Aboutaleb (PvdA) na de
aanslagen in Parijs vorige
week. In vergelijking daar-

meeklinktdeconceptnotadieLiesbethHo-
mans gisteren ontvouwde bijzonder vrien-
delijk.Denota,waaraansindseindvorig jaar
gewerkt wordt, biedt de Vlaamse regering
eenkaderomderadicaliseringvanVlaamse
jongeren te stoppen. Endus omde kans op
terreur op eigen bodem te verlagen. Ho-
mans focust oppreventie en sensibilisering
(leeskader),deanderebevoegdhedenzitten
op federaal niveau. En ze onderstreept dat
een samenleving ‘inclusief’moet zijn. ‘Elk-
een moet er zich thuis voelen en dezelfde
kansen krijgen’, klinkt het letterlijk.
In een toelichting ophaar kabinet zet ze

depuntjesopde i. ‘Er iseengedeeldeverant-
woordelijkheid voorwatwe vandaagmee-
maken. Ik wil niemands proces maken en
het gebeurde zeker niet politiek recupere-
ren, maar de overheid had meer kunnen
doen. En we gaan meer doen. Maar het is
niet fair omalles opdeoverheidaf te schui-
ven.Ookdeoudersvandie jongerenhebben
een verantwoordelijkheid. En de jongeren
zelf natuurlijk. Plichten en verantwoorde-
lijkhedenmoetenaltijdgekoppeldzijnaan
kansen.Maar inVlaanderenisdiekoppeling
er. Hierworden kansen aangereikt.’

WaaromblijkenVlaamse jongerendan
vatbaarder voor radicaliseringdan jon-
geren in andere Europese landen?
LiesbethHomans: ‘Dit fenomeenis in korte
tijdgeëscaleerd.Ongeveeracht jaargeleden
wees een straathoekwerker in Boomopde
problemenmetFouadBelkacem(deSharia4
Belgium-leiderdie terechtstaatophet terro-
rismeproces in Antwerpen, red.). Hij vond
toen bij niemand gehoor. Dus ja, de over-
heid heeft steken laten vallen. Maar het is
complexer dan dat. Er wordt naar demos-
keeën gewezen, maar daar ben ik het niet
mee eens. Slechts in een kleineminderheid
zijnerproblemen.Het internetendesociale
media versnellen alles nog.’

In Antwerpen zouden tientallen jonge-
renklaarstaanomte vertrekkennaar
Syrië.Het zijnmogelijk de terroristen
vanmorgen. Komendeplannen vande
Vlaamse regering voorhenniet te laat?
Homans: ‘Preventiekanviaeenstraathoek-
werker verlopen of via een leerkracht of via
eensportleraar.Maarookdeouderszijnbe-
langrijk. Syriëstrijderskomen in99procent
vande gevallen uit gebrokengezinnen.Die
jongerenzijnopdedool, trekkenopmetde
verkeerde vrienden. Die ouders zijn be-
zorgd. Op een bepaald moment trekt die
jongere zich terug op zijn kamer met een
boek - de Koran - en zijn computer, waar-
doordeoudersgerustgesteld zijn.Alsmoe-
derbegrijp ikdat.Wemoetendieoudersbe-
ter informerenover de gevaren enover hoe
ze die kunnendetecteren.’

Erwordt geen extra budget uitgetrok-
ken, u verschuift de ‘prioriteiten’.Wordt
het dangeendruppel op eenhete plaat?
Homans: ‘Ditgaatnietovermeermiddelen,
wel over de juiste accenten. VanuitWelzijn
investeren we veel in straathoekwerking.
Het lijktmedaaromgoedominoverlegmet
de gemeenten na te denken over de kern-
taakvandiemensen. Ishetnuttigomhenbij
te scholenzodatzebepaaldeproblemenbe-
ter kunnen opsporen? Zij blijven vanuit
Vlaanderen gesubsidieerd,maar hunwerk
krijgtweleenextra invulling.Eenvoorbeeld
vanhoe het nu al goed kanwerken: in Ant-
werpen doet de organisatie X-Stra in op-
dracht vande stadhuisbezoeken zodra een
leerkrachtof eenstraathoekwerkereenpro-
bleemmeteen jongere signaleert. Purepre-
ventie die de ouders kanhelpen.’

Kandiscriminatie een rol spelen inde

radicalisering van sommigemoslim-
jongeren?
Homans: (fel) ‘In dit debat tolereer ik het
verhaal van discriminatie niet! Totaal niet!
Vlaanderen is een heel open samenleving.
Wie heeft Brian De Mulder gediscrimi-
neerd? En JejoenBontinck? KijknaardeSy-
riëstrijders die we kennen. Welke kansen
hebbenzijnietgehad?Zij zijnhiergeboren
en getogen. Zij hebben van ons onderwijs-
systeemkunnengenieten, vanonzearbeids-
markt. De jongeren die radicaliseren zijn
soms gewoon zeer beïnvloedbaar en zeker
niet per semislukt. Er zijn ookmensenmet
een topjobnaar Syrië afgezakt.’

In uwnota staat dat acties pas zinheb-
ben als Vlaanderenwerkmaakt van een
inclusieve samenleving.Daarmee erkent
u tochdat sommigenuit de boot vallen?
Homans: ‘Nee. Ik zeg daarmeewel dat we
opallebevoegdheidsdomeinenmoeten in-
zetten:welzijn,onderwijs, jeugd. Ikkeurbij-
voorbeeld af dat er nog altijd jeugdbewe-
gingen bestaan voor mensen met een al-
lochtone achtergrond. Het omgekeerde
evenzeer,maar ikdenknietdatdiebestaan.
De basisideologie van mijn partij draait
rond gemeenschapsvorming. Naar Vlaan-
derenkomenmoetperdefinitiebetekenen
dat je deelwil uitmaken van onze gemeen-

schapenonzenormenenwaardenwilt aan-
nemen? Zonder dat je je eigen cultuur
en identiteit moet verloochenen, natuur-
lijk.’

In uwnota klinkt het allemaal
beduidend softer.
Homans: ‘Deze nota is een kader voor de
Vlaamseregeringdat ikalsminister coördi-
neer. Vindt u die nota soft?Misschien is ze
genuanceerder.’

In denota schrijft u bijvoorbeelddat
wemoetenoppassenmethetwoord
‘moslimradicalisering’.Waaromzouden

wede radicalisering vanmoslims geen
moslimradicaliseringmogennoemen?
Homans: ‘Wewillenhetvizieropenhouden.
Vandaagwordenwe, laatonseenkateenkat
noemen, geconfronteerdmetmoslimradi-
calisme.Maar dat radicalisme kan over een
jaar een andere vorm aannemen en dan
moetdezenotanogaltijdals kaderkunnen
dienen.Uzultmijnooithorenzeggendatal-
lesmoslimsradicalenzijn.Hetgaatovereen
heel, heel kleine minderheid. Wat nu ge-
beurt, is ontzettend jammer voor allemos-
lims die zich aangepast en geïntegreerd
hebben.Enzekergeenverhaal vanmoslims
versus niet-moslims.’

Alswemoetenoplettenmetwoorden als
‘moslimradicalisering’ danookmetuit-
spraken als ‘racisme is relatief’?
Homans: (lachje) ‘Gaan we daar nu weer
over beginnen? Ik sta nog altijd achter die
uitspraak die ik anderhalf jaar geleden
deed, weliswaar binnen de juiste context.
Bestaat racisme? Ja. Is het verwerpelijk? Ja.
Moeten slachtoffers geholpenworden? Ja.
Vind ik dat racisme te gemakkelijk wordt
ingeroepen als excuus? Nog altijd. Maar
daarheeftditdebatnietsmee temaken.Als
minister van Inburgeringheb ik demidde-
len voor inburgeringscursussen verhoogd.
En ik benme ervan bewust dat rechten en
plichten gekoppeldmoeten zijn aan kan-
sen. Maar die koppeling maken we. Wie
zich zelfs dan toch niet kan aanpassen,
moet zich de vraag stellen: hoor ik hier
eigenlijk wel thuis?’

Of zoals deRotterdamseburgemeester
AhmedAboutaleb (PvdA) zei: ‘Als het u
hier niet bevalt, rot danop.’ N-VA voor-
zitter BartDeWever zei hetzelfde,maar
iets omfloerster. Zijn dat uitsprakendie
een inclusieve samenlevingbevorderen?
Homans: ‘Wiezichonttrektaaneensamen-
levingominSyriëmisdadentegendemens-
heid te gaanplegen, hoort óók in een inclu-
sievesamenlevingniet thuis.Als ikhetzelfde
zouzeggenalsAboutaleb,haal ik elke voor-
pagina.Alsmoslimkanhijzichietsmeerper-
mitteren. Dus zeg ik het niet, al sta ik hele-
maalachterdieuitspraak. Ikzegu:wezullen
nooit tolereren datmensen vertrekken om
elders de ergste gruweldaden te gaan ple-
gen.’

Wie zich niet kan
aanpassen, moet zich
de vraag stellen: hoor
ik hier eigenlijk wel thuis?

VLAAMSMINISTER VAN

BINNENLANDS BESTUUR

LIESBETH HOMANS

‘Welkekansen
hebbendieSyrië-
strijdersnietgehad?’

WAT DOET

VLAAMSE
REGERING?
De Vlaamse regering zet in op meer

preventie van het gewelddadig radi-

calisme. Dat is de rode draad door de

conceptnota die ze gisteren goed-

keurde. Vlaanderen is niet bevoegd

voor het veiligheidsaspect, maar kan

wel actie ondernemen rond preven-

tie, detectie en deradicalisering

van jongeren. En dat is de regering

ook van plan, blijkt uit de nota van

Homans. Die moet later uitmonden in

een actieplan. Daarbij is een belangrij-

ke rol weggelegd voor de lokale be-

sturen, eerstelijnswerkers in bijvoor-

beeld welzijn, en de ouders zelf.

De Vlaamse regering wil hen vooral

ondersteunen, bijvoorbeeld door het

delen van expertise en vorming. Het

Vlaams Platform Radicalisering moet

instaan voor informatiedeling en

coördinatie, zowel intern als met de

andere overheden. De regering zet

ook in op de vorming van hulpverle-

ners, leerkrachten, jeugdwerkers,

imams en andere eerstelijnswer-

kers. Ze wil ook meer samen-

werking metmoskeeverenigingen

en erkendemoskeeën in de preven-

tie en de aanpak van radicalisering.

Ook de ondersteuning van ouders en

lokale besturen staat centraal, bij-

voorbeeld door concrete informatie

te delen of partners samen te bren-

gen. Vlaanderen heeft ook aandacht

voor het bredere plaatje. ‘Specifieke

maatregelen ter preventie van radica-

lisering zijn enkel zinvol als tegelijker-

tijd wordt ingezet op een inclusieve

samenleving, waar iedereen zich thuis

voelt en dezelfde kansen krijgt. Als

we er niet in slagen te zorgen dat jon-

geren en jongvolwassenen zich ge-

waardeerd voelen, zich deel van de

samenleving voelen en duidelijke toe-

komstperspectieven zien, blijft het

dweilen met de kraan open en laten

we veel menselijk kapitaal verloren

gaan in handen van extremisten.’

‘Wieheeft JejoenBontinckgediscrimineerd?En
BrianDeMulder?’ Vlaamsminister vanBinnenlands
Bestuur LiesbethHomans (N-VA)geeft toedatde
overheidmeermoetdoenomde radicalisering van
Vlaamse jongeren te stoppen. ‘Maar ikpikde link
met racismeniet.’

Zo’n acht jaar
geledenwees een
straathoekwerker
in Boomopde
problemenmet
Fouad Belkacem.
Hij vond toen bij
niemand gehoor.
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