Samen kerken…..
Wat nu als je het in Keulen hoort donderen......
De afgelopen tijd was er in het nieuws dat tijdens de jaarwisseling vrouwen het slachtoffer geworden
zijn van seksueel geweld in Keulen. Het lijkt me afschuwelijk als je zoiets meemaakt en het zal
ongetwijfeld ook traumatisch zijn. Het is dus ook heel goed dat de slachtoffers aangifte doen van dit
geweld en het is dus ook heel goed dat men de daders opspoort. Laten we hopen dat ze ook gevonden
zullen worden en dat een gerechte straf kan worden opgelegd. En ik hoop dat de slachtoffers op de één
of ander manier dit geweld de baas kunnen worden, zo dat het trauma niet voor altijd is.
Wat ik niet begrijp is dat het nieuws van dit geweld in de media direct werd gekoppeld aan de
(vermoedelijke?) herkomst van de daders. Al dadelijk werd ons verteld dat het om mannen gaat met
een Noord-Afrikaanse/Arabische achtergrond. Waarom moet dat, wat voegt dat toe? Maakt het voor de
slachtoffers iets uit? Kijk, dat voor het onderzoek naar de daders een signalement gewenst is, dat is
logisch. Dus dat de politie één en ander moet weten, dat is dan ook helder. Maar moet ik als lezer van
een krant dat ook direct weten? Wat voegt het toe, dat ik weet van hun vermoedelijke achtergrond.
Nog los van het feit dat de opmerking Noord-Afrikaanse/Arabisch een hele vage opmerking is. Er zit
wel 2000 kilometer tussen bepaalde delen van Noord-Afrika en het Arabisch schiereiland, dus wat heb
ik aan deze informatie? En er zit wel een risico aan deze informatie, die breed uit is gedeeld: het kan
behoorlijk stigmatiserend zijn. En het feit dat allochtonen daarna zijn aangevallen leert al dat dat risico
niet alleen maar theoretisch is.
Als de media onmiddellijk melden wat de achtergrond is van mogelijke daders, doen zij dan wel recht
aan bevolkingsgroepen? Ik vraag het me af.
En....het is wel zaak dat wij als mensen recht doen aan wie dan ook.
ds. Gerco Veening

