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BODY:

'Ik spreek eerst familie aan'

TON DAMEN

AMSTERDAM - Als eerste moslim-stadsdeelvoorzitter, in Slotervaart, voelt
Ahmed Marcouch (PvdA) zich verantwoordelijk voor de bestrijding van
radicaliserende jongeren. Hij spreekt ze aan, maar benadert ook hun ouders.

Gisteren werd de oud-politieman en oud-woordvoerder van Marokkaanse moskeeen
in politiek cafe Libertijn in Amsterdam aan de tand gevoeld door
VVD-fractieleider Eric van der Burg, vooruitlopend op Marcouch'
radicaliseringsnota, die vandaag verscheen.

Is dit weer de theedrinkende PvdA?

"Nee, ik spreek jongeren aan op pleinen en in straten, als ik hoor dat ze
mensen lastig vallen. Maar ik ga ook naar hun vaders."

Dat is toch te soft?

"Het heeft altijd zin de familie erbij te betrekken. Als burgers bij mij
komen klagen dat ze hun huis niet meer durven te verlaten en hoofdpijn hebben,
dan moeten wij de ouders erbij betrekken. Die ouders moeten ook hoofdpijn
krijgen. Het leed moet gedeeld worden."

Zijn jongeren onder de indruk?

"Ik ben zelf bedreigd door twintig jongeren. Die zeiden: 'We hebben op je
gestemd en nu ga je bij onze vaders klagen.' Maar wij laten het niet bij vaders
alleen. Er komen brieven van ons naar families, we schakelen de wijkagent in en
schuwen het justitiele traject ook niet. Dat moet duidelijk zijn."

U staat niet bekend als iemand die hard optreedt?

"Jawel, er moet een stok achter de deur zijn. Maar eerst vragen we hulp van
de vaders. Vaders zijn goedkoper dan straathoekwerkers en politie."
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Gaat het ook beter?

"Gestaag. We zien in Slotervaart de overlast en criminaliteit afnemen."

Bevordert u de integratie en bent u voor een verbod op een boerka?

"Alles begint met discussie en debat. Groepen moeten gestimuleerd worden met
elkaar in gesprek te gaan. De boerka belemmert de dragers daarvan hierbij. Maar
een verbod, werkt - net zoals de hoofddoekjes-affaire in Frankrijk - averechts.
Dan wordt een verbod symboolpolitiek. Ik ga liever voor het resultaat."

Wilt u als geintegreerde Nederlander uw dubbele nationaliteit opgeven, zodra
het kan?

"Tja, mijn paspoort is al tien jaar verlopen. Dat papiertje verandert niet
mijn opvattingen en gevoelens. Belangenverstrengeling is in de lokale politiek
niet aan de orde. De ophef hierover is een storm in een glas water. Net zoals
met Kamerlid Khadija Arib; ze zat niet in Den Haag toen ze zich inzette voor
mensenrechten in Marokko. "

Hoe is het contact met autochtonen?

"Vaak wordt gezegd: ik ben geen racist, maar de wijk is laatste vijftig jaar
erg veranderd. Ik kan dat begrijpen en vertel ze dat ik met hen probeer de buurt
veilig te maken."

Marcouch foto van der burg
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