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Jacht op hooligans
kan averechts werken
Te hard optreden
tegen rellen kan
het WK in Brazilië
ﬂink verzieken,
waarschuwt
hoogleraar
Ramón Spaaij.

D

it voetbalseizoen
haalde het gedrag
van
supporters
weer geregeld het
nieuws. Nu zijn alle ogen gericht op
het WK voetbal in
Brazilië. Wat kunnen we daar verwachten van voetbalsupporters?
In vergelijking met Brazilië valt het
in ons land reuze mee met het voetbalgeweld. De afgelopen twee jaar
vonden meer dan vijftig mensen de
dood rond betaald voetbalwedstrijden in Brazilië – een triest record. Vorige maand nog overleed in Recife
een supporter nadat hij was getroffen door een toiletpot, die door supporters van de tegenpartij was losgewrikt. Het dodental is de laatste jaren
fors gestegen, mede door de toegenomen organisatiegraad van confrontaties tussen torcidas organizadas, de
Braziliaanse harde kernen. Ongeveer
de helft van de dodelijke slachtoffers
werd met een vuurwapen om het leven gebracht, voor Nederlandse begrippen vrijwel ongehoord.

Beperkt risico
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En nu, een
kandidaat uit
de hoge hoed?
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Afgelopen maand heb ik gestemd voor het Europees parlement. Ik meen zeker te weten
dat de christen-democraten als
grootste fractie uit de bus zijn
gekomen en dat daarmee Juncker heeft gewonnen van Schulz,
de sociaal-democratische kandidaat. Door die overwinning is
Juncker automatisch de kandidaat voor het voorzitterschap
van de Europese Commissie.
Of hij daarvoor de juiste kandidaat is, doet niet ter zake. Het is
de soevereine beslissing van de
burgers van de EU. Onder aanvoering van de Britten (lees:
Cameron) komt er nu een beweging op gang tegen Juncker
(Trouw, 10 juni). Naar alle waarschijnlijkheid wordt er nu een
kandidaat uit de hoed getoverd
die op geen enkele verkiezingslijst is te vinden. Een grof schandaal dat zelfs in een bananenrepubliek niet zou worden gepikt.
Europa schaft zich af!

Toch is het risico op supportersgeweld tijdens het WK beperkt. Wedstrijden van het Braziliaanse voetbalelftal worden anders beleefd dan de
binnenlandse competitie, waar soms
diepgewortelde vetes bestaan tussen
supporters van verschillende clubs.
De overgrote meerderheid van de
honderdduizenden buitenlandse
supporters die afreizen naar Brazilië
vormt evenmin een aanzienlijk veiligheidsrisico. Tijdens het WK in
Zuid-Afrika in 2010 deden zich nauwelijks noemenswaardige inciden-
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Wedstrijden van het Braziliaanse voetbalelftal worden anders beleefd dan de
binnenlandse competitie, waar nog weleens doden vallen. FOTO AFP

ten voor met buitenlandse supporters. Er is geen reden om te verwachten dat dit in Brazilië anders zal zijn.
De Braziliaanse overheid laat niets
aan het toeval over en zet zwaar in
om supportersgeweld te voorkomen
tijdens het WK. Alleen al in Rio de Janeiro worden 20.000 landelijke, provinciale en gemeentelijke troepen,
samengesteld uit de marine, het leger en de luchtmacht, opgesteld nabij stadions, wegen, havens, luchthavens. Metaaldetectoren, röntgenapparatuur, videosurveillance, sociale
media-monitoring en andere technologiëen worden ingezet. Ook vindt er
nauwe samenwerking en informatieuitwisseling plaats tussen de deelnemende landen om gekende relschoppers te weren of, waar dat niet mogelijk is, op de voet te volgen.
Hoewel deze maatregelen het veid-

ligheidsgevoel moeten vergroten,
kunnen zij in de praktijk averechts
werken. Europees onderzoek naar
supportersgeweld leert ons dat het
politieoptreden conﬂicten juist in de
hand kan werken in plaats van ze te
voorkomen of te deëscaleren, vooral
wanneer de politie in de ogen
van supporters agressief of onevenredig optreedt en alle supporters
over één kam scheert als potentiële
hooligans.

Politiegeweld
Dit risico is des te groter in Brazilië,
dat een lange geschiedenis van politiegeweld en straffeloosheid kent. De
kans bestaat dat de ﬁxatie op hooligans leidt tot vergaande repressie,
criminalisering en burgerrechtenschendingen. Veel Brazilianen, supporters incluis, beschouwen de poli-

tie als onbetrouwbaar, corrupt en gewelddadig. Het opvoeren van het veiligheidsbeleid rond het WK, dat een
sterk repressief karakter kent, zal
hun zorgen niet wegnemen. De ondersecretaris van de speciale veiligheidsdienst voor grote evenementen,
Roberto Alzir, zei vorige maand nog
dat vandalisme en geweld niet kunnen worden voorkomen met een
goed gesprek, maar krachtig optreden vergt. En dan kan er weleens een
foutje worden gemaakt, zo stelde hij.
De massademonstraties rond de
Confederatie Cup 2013 zijn hiervan
wellicht een voorbode. Honderdduizenden Brazilianen trokken toen de
straat op, om te demonstreren tegen
de verhoging van de openbaarvervoerstarieven, maar vervolgens ook
tegen het feit dat er miljarden aan
het WK worden besteed, terwijl er
voor zorg, onderwijs en infrastructuur nauwelijks geld is. De politie gebruikte grof geweld om de demonstraties de kop in te drukken, waardoor de maatschappelijke onrust verder oplaaide. Vergelijkbare demonstraties zullen ongetwijfeld weer de
kop opsteken tijdens het WK.
De autoriteiten staan tijdens het
WK 2014 voor de uitdaging een balans te vinden tussen het waarborgen van de openbare orde en het faciliteren van een feestelijk en gemoedelijk evenement waar alle Brazilianen en buitenlandse supporters zich
kunnen vermaken. Als de nadruk te
sterk komt te liggen op het eerste,
dan kan dit ten koste gaan van zowel
burgerlijke vrijheden als het voetbalplezier van welwillende supporters.
Hierin schuilt het echte gevaar tijdens dit WK.
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