Politieke steun boek Jopi Hart
Jeugdcriminaliteit keihard beschreven
Jopi Hart heeft mogen rekenen op politieke steun voor zijn boek ‘Kruispunt’
waarin hij op zeer confronterende en dus keiharde wijze het leven van
jeugdcrimineel Frensel beschrijft.
Bij zijn presentatie deze week op de University of Curaçao (UoC), waren
aanwezig de ministers van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW),
Ruthmilda LarmonieCecilia (PS), Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport
(OWCS), Irene Dick (PS) en Justitie, Nelson Navarro (PAIS). De Statenvoorzitter
Mike Franco (PAIS) was ook van de partij. Alleen de minister van Gezondheid,
Milieu en Natuur (GMN) en tevens premier Ben Whiteman was, mogelijk door
omstandigheden, niet aanwezig. ,,Ik heb veel steun gekregen voor mijn boek.
Navarro heeft een goed praatje gehouden tijdens de presentatie. Dick heeft
allerhande vragen uit het publiek beantwoord. Ik ben ervan overtuigd dat de
jeugdcriminaliteit onder de aandacht is, dat er ook veel aan gedaan wordt,
maar het is wel een verrekte moeilijke klus”, aldus Hart na de presentatie.
Hart zelf heeft zijn publiek kennis laten maken met Frensel. Met het voorlezen
van stukken uit zijn boek, laat hij de toehoorders de problematiek
daadwerkelijk ‘voelen’ en maakt hij de verschillende thema’s duidelijk: seksueel
misbruik, lichamelijke mishandeling, discriminatie in Nederland, gevoel van
onmacht, woede en inferioriteit dat zich uit in het gebruik van disproportioneel
geweld. Hart legt in zijn voordracht het verband met het boek van Aart Broek
getiteld ‘De Terreur van Schaamte’. ,,Als een jongere een overval (atrako)
pleegt, komt al zijn opgebouwde woede uit zijn kindertijd naar boven en dit
wordt botgevierd op de slachtoffers, zoals we dagelijks kunnen lezen in de
media. En de slachtoffers, dat zijn vaak ook weerloze ouderen. Om deze
problemen op te lossen, moeten jongeren geherprogrammeerd worden,
sociale vaardigheden leren en een vak”, aldus de auteur. Hij grijpt zijn boek aan
om zijn publiek nog eens te wijzen op enkele dramatische cijfers uit de
samenleving: 44 procent van de gezinnen heeft maar één ouder, 93 procent
van deze ouders is een moeder, waarvan 33 procent de basisschool niet heeft
afgemaakt, de afwezige vader bezoekt het gezin alleen maar voor een potje

seks en ander misbruik en (verbaal) geweld en het aantal kinderen dat de
school niet afmaakt groeit.
Harts voordracht eindigt met een boodschap: ,,Als u ‘Kruispunt’ leest, denk dan
aan wat ik u nu ga vertellen over wat een ouder kan doen om te voorkomen
dat een kind zich ontwikkelt als Frensel. De titel van mijn presentatie in
Amsterdam was: ‘Heb je je kind al een omhelzing gegeven vandaag?’. Een kind
dat geen liefde ontvangt in de eerste levensjaren ontwikkelt zich emotioneel
problematisch. Laten we eerlijk zijn: de crimineel komt niet zomaar uit de lucht
vallen. We hebben zelf onze criminelen voortgebracht. De regering kan dit
probleem niet alleen oplossen. De verschillende ministeries moeten het
criminaliteitsprobleem gezamenlijk aanpakken.” Met de aanwezigheid van de
verschillende ministers mag Hart zich ondersteund voelen in zijn pleidooi.
Voor iedereen die niet begrijpt hoe het zo ver kan komen met de
jeugdcriminaliteit is het boek van Jopi Hart een aanrader.
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