
16 DeMorgen.ZATERDAG 09/07/2016

26,5miljoen
kinderen lijden
door El Niño

Het natuurverschijnsel El Niño
is zo goed als afgelopen, maar
de verwoestende impact ervan
op kinderen wordt groter. In
Oost- en zuidelijk Afrika heb-
ben naar schatting 26,5 miljoen
kinderen dringend hulp nodig.
Ze kampenmet acute onder-
voeding en er is waterschaar-
ste door de enorme droogte.
Dat meldt VN-kinderrechtenor-
ganisatie Unicef. Bovendien is
de kans groot dat La Niña, de
tegenpool van El Niño, later dit
jaar voor nog meer problemen
zal zorgen. El Niño is een
natuurfenomeen dat zich om
de drie tot zeven jaar voordoet.
Warm oceaanwater uit de Stille
Oceaan stroomt naar het oos-
ten en zorgt voor hevige regen-
val in Zuid-Amerika, maar ook
voor extreme droogte op het
Afrikaans continent. Het El
Niñojaar 2015-2016 was een
van de zwaarste ooit, zo meldt
Unicef, en leidde tot de hoog-
ste globale temperaturen in
meer dan 130 jaar. Door de
droogte in Afrika wordt onder-
wijs ook naar de achtergrond
verwezen en verhoogt het
risico op ziektes, waaronder
ook hiv. (BELGA)

Al weken
kerstmuziek in
winkelcentrum

Het is midden in de zomer-
periode, en toch is er in het
Nederlandse winkelcentrum
Rijkerswoerd al drie weken lang
kerstmuziek te horen. De win-
keliers worden er gek van en
niemand krijgt het afgezet. “Het
lijkt op een foutje in het sys-
teem”, zegt bloemiste Janine in
de Nederlandse krant Telegraaf.
“Dat duurt nu al weken en nie-
mand schijnt te weten hoe je
demuziek uitzet.” De muziek-
installatie komt van Mood
Media. Dat is een internationaal
bedrijf gespecialiseerd in zin-
tuiglijke marketing, zij zorgen
dus onder meer voor muziek in
winkels over de hele wereld.
Blijkbaar horen de Nederlandse
winkeliers nu al weken kerst-
muziek omdat het systeem
geen open internet heeft en
dus ook geen updates kon
ophalen. “Het systeem is vast-
gelopen en blijven hangen op
kerstmuziek”, zegt Arjen Schaap
van Mood Media. “Als het goed
is, heeft onze monteur het pro-
bleem vandaag (gisteren, RDC)
verholpen.” (RDC)

‘Berecht jongerenniet
langer als volwassenen’
Zogenaamde uithandengeving levert volgens wetenschappers amper iets op

FEMKE VAN GARDEREN

Uithandengeving is niet effectief. Dat is
nooit zo geweest en dat zal ook nooit zo
zijn. Dat zeggen experts over het systeem
waarbij tieners die ernstige delicten
plegen, berechtworden als volwassenen.
‘Traliesmaken jongeren koud en
emotieloos.’

“Er is een consensus over het afschaffen vanuit-
handengeving.” Zo leest het besluit van een van
de werkgroepen die het Agentschap
Jongerenwelzijnsamenstelde.Dezegroepenheb-
benmaandenlangnagedachtoverhoehetnieuwe
jeugdrecht–datsindsdezesdestaatshervorming
een Vlaamse bevoegdheid is en waarover vanaf
deherfst inhet parlement gedebatteerd zalwor-
den – eruit moet zien. Als het van hen afhangt,
wordt het er eenwaarin jongeren niet langer als
volwassenenberecht kunnenworden.
Volgens professor jeugdrecht Johan Put (KU

Leuven), lid van eenwerkgroep,mag de uithan-
dengeving als systeem niet zomaar verdwijnen.
Rechters moeten eerst over voldoende alterna-
tieven beschikken. Die alternatieven zijn er van-
daagniet. “Er is nu een te grote kloof. Een jeugd-
rechter kanmaarmaatregelen opleggen die van
toepassing zijn tot de leeftijd van 20 jaar.
Daartegenoverstaatdegevangenisstrafvanmaxi-
maal 30 jaar die een strafrechter kan opleggen.”
Hetgevolg isdatveel rechters “deheteaardappel
doorschuiven”.
De stemmen om de uithandengeving op te

geven, gaan al lang op. Volgens Put gaan ze
gepaardmetdewetenschappelijke inzichten.De
laatste decennia is er meer onderzoek gedaan
naardeontwikkelingvandehersenen.“Diestopt
nietop18 jaar.Vooraldeontwikkelingvandepre-
frontale kwabben loopt langer door. En net die
bepalenmeeofiemandzijnimpulsenkanbeheer-
senofdeconsequentiesvandadenkanoverzien.”
InVlaanderenbelanddentussen2009en2014

jaarlijkseentiental jongereninhetfederaaldeten-
tiecentrum in Tongeren. InWallonië en Brussel
zoudendegemiddeldesietshogerliggen.Watzo’n
verblijf met zulke tieners doet, is niet duidelijk.
ProfessorcriminologieJennekeChristiaens(VUB)
bestudeerde enkele jaren geleden mee de straf-
bladenvanmeerdantweehonderdervaringsdes-
kundigen.Bleekdat 90procent vandie jongeren

na hun eerste straf nog eens veroordeeld zijn
geweest totminstensééngevangenisverblijf. “Het
iseengekleurdplaatje”,geeftdeonderzoekstertoe.
“Maarhet ismoeilijkomeenvergelijkingtemaken
metwienietuithandengegevenis.Ookdesucces-
verhalen zijn veelmoeilijker te traceren.”
Christiaens maakt zich, net als professor Put,

sterkdatuithandengevingsindshaar invoering in
1965nooiteenadequaatantwoordgeweest is. “Het
was een compromis, eenwisselmunt, die samen-
hingmetdeverhogingvandestrafrechtelijkemeer-
derjarigheid van 16 naar 18 jaar. Veel rechters
makener gebruik vanomdat erniets beters voor-
handen is.”

Opvoedingsmogelijkheden
Dat we jongeren niet als volwassen criminelen
mogenbeschouwen,vindtookPeerVanDerHelm,
lector residentiële jeugdzorg aan de universiteit
van Leiden. “Er is lang gedacht dat gevangenis-
straffenzoudenwerken.Maardat isnietzo. Alleen
brave burgers zijn onder de indruk. Niet de delin-
quenten zelf.” Dat inzicht is er nog niet lang, zegt

hij. Hij wijst onder meer naar het onderzoek van
Engelse collega Graeme Fairchild, die stelt dat
jonge crimineeltjes duidelijk een andere hersen-
structuur hebben. “Niet zelden zijn het jongeren
met een lichte verstandelijke beperking.” Ook in
Nederlandkunnen, inuitzonderlijkegevallen, jon-
geren als volwassenen berecht worden, zegt hij.
“Maarhetomgekeerdegebeurtvaker.”Onzenoor-
derburenbeslistentweejaargeledenomdelictple-
gersvan18tot23jaar,meerderjarigdus, tochonder
het jeugdstrafrecht te latenvallen, “netomdatniet
de leeftijdmaardeontwikkelingsfase cruciaal is.”
VanDerHelmonderzoekt, ook in Vlaanderen,

welke impacthet leefklimaatheeftopjongedelict-
plegers. “Alszezichineenveiligeomgevingbevin-
den,waar zekunnen leren, eengoedcontact heb-
ben met anderen en zo min mogelijk repressie
ervaren,danstellenzezichempathischensociaal
op.”Zo’n leefklimaatvindjeniet ingevangenissen.
Volgensdelectordoentraliesbij jongerenhetzelfde
alszebijvolwassenendoen.“Zemakenhenkouder,
emotielozer. En dat wil je niet bij een groepwaar
nogopvoedingsmogelijkheden zijn.”

► Jeugdinstelling
De Zande in
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‘De ontwikkeling
van de hersenen

stopt niet op 18 jaar’
JOHAN PUT
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