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Dutchbat kon
moslims best
beschermen
Mient Jan Faber
Emeritus hoogleraar human
security in war situations, VU

Het door de Verenigde Naties tot
beschermde zone verklaarde Srebrenica kon op het beslissende
moment niet beschermd worden
door Dutchbat. Dat wordt vaak
toegeschreven aan de weigering
van de VN, en vooral de VS, om de
luchtmacht in te zetten om de oprukkende Serviërs van generaal
Mladic te stoppen. Zo ook onlangs
in de VPRO-ﬁlm ‘De verbroken belofte’. Maar ik ben het er niet mee
eens dat er geen andere opties waren om de moslimbevolking zo te
beschermen dat een massamoord
kon worden voorkomen.
Op 11 juli 1995 trokken de troepen van Mladic de enclave binnen
en rukten op naar Potocari, ten
noorden van Srebrenica, waar de
Nederlandse compound was. Die
middag vergaderde de Nederlandse regering in de bunker onder
het ministerie van defensie in
Den Haag en kreeg te horen wat
er gebeurde in Srebrenica. In de
notulen van de ministerraad staat
te lezen hoe gealarmeerd de ministers waren. De bewindslieden
Voorhoeve (Defensie) en Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) spraken
de verwachting uit dat de Serviërs
alle moslimmannen zouden kunnen vermoorden. Afgesproken
werd dat Nederland een beleid
van lotsverbondenheid zou voeren om zoveel mogelijk Bosniërs
te redden.
Ondertussen had ook het VNhoofdkwartier in Sarajevo een beleid van lotsverbondenheid uitgestippeld en aan Dutchbat opgedragen alle vluchtelingen toe te
laten op de grote VN-compound
in Potocari. Dat had best gekund.
Helaas weigerde Dutchbat die opdracht uit te voeren, omdat het
veel speelruimte voor zichzelf wilde houden. Naast vrouwen en kinderen werden slechts 400 tot 500
moslimmannen toegelaten. De
rest moest buiten de compound
maar een ‘veilig’ plekje zoeken.
De volgende dag begonnen de
Serviërs met de deportatie, waarbij mannen en jongens werden
gescheiden van vrouwen en meisjes. Dutchbat-soldaten hielpen,
met toestemming van Den Haag,
en organiseerden de groepen
mensen die naar de bussen werden gestuurd. Het beleid van lotsverbondenheid werd overboord
gezet en Den Haag stemde hiermee in. Uiteindelijk werden 7000
tot 8000 moslimmannen en -jongens door de Serviërs vermoord.
Ik ben ervan overtuigd dat veel
mannen en jongens gered hadden
kunnen worden als Nederland de
VN had gehoorzaamd en alle
vluchtelingen op de compound
had toegelaten, in afwachting van
een door de VN georganiseerde
evacuatie.

Nederland had
alle mannen
moeten
toelaten op
de compound

Vooroordelen en
tendentieuze vragen
maken onderzoek
onder moslims
onbetrouwbaar,
stelt socioloog
Orhan Agirdag.

E

r gaat geen maand
voorbij of een nieuw
onderzoek wijst uit
hoe erg het is gesteld
met de opvattingen,
voorkeuren en attitudes van Nederlandse
moslims. Zoals het Motivaction-onderzoek waaruit zou blijken dat vier
op de vijf Turkse Nederlanders IS-fanaten zijn.
Nu inmiddels is gebleken dat het
een ﬂutonderzoek was, heeft minister Lodewijk Asscher van integratie
een nieuw onderzoek besteld bij het
Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
(Trouw, 1 juli).
Eerder publiceerde socioloog Ruud
Koopmans een studie waaruit zou
blijken dat een meerderheid van de
moslims fundamentalistisch is en
dat een aanzienlijke minderheid ook
in staat is geweld te gebruiken. Of
dat onderzoek wel deugt, moet nog
blijken.
Zowel het Motivaction-onderzoek
als het onderzoek van Koopmans betrof een zogeheten ‘survey-onderzoek’. De bevindingen zijn dus gebaseerd op wat moslims invullen op
vragenlijsten. Door deelname aan
dergelijke studies willen moslims
academici en overheden helpen bij
het vergaren van nuttige informatie.
Misschien willen ze op deze manier
ook hun verhaal doen over de uitsluiting en discriminatie waarmee ze dagelijks worden geconfronteerd. En
misschien denken ze dat ze zo eindelijk worden gehoord.

Harde realiteit
De harde realiteit wordt duidelijk als
ze een paar maanden later de krant
lezen. De berichtgeving over het onderzoek waaraan ze hebben deelgenomen, luidt ongeveer zo: ‘De meerderheid van de moslims is fundamentalistisch, homofoob, slecht
geïntegreerd…’ Je kunt het plaatje zo
uittekenen. Maar in feite zeggen dergelijke bevindingen meer over de opvattingen van de onderzoekers dan
over de dagelijkse realiteit van de Nederlandse moslims.
Neem Koopmans’ studie over fundamentalisme. Koopmans beslist
welke moslims fundamentalisten
zijn op basis van drie vragen. Vragen
waarop de respondenten alleen ‘ja’
of ‘nee’ kunnen antwoorden. Nuancering is kennelijk niet nodig.
Eén van de vragen is of de religieuze voorschriften van de islam belangrijker zijn dan de wetten van de overheid. Ja, zegt 70 procent van de Nederlandse moslims. Ook mijn moeder zou ‘ja’ zeggen. Maar dat maakt
haar nog geen fundi. Want volgens
mijn moeder zeggen de religieuze
voorschriften óók dat de wetten van
de overheid gehoorzaamd moeten
worden.

Tegenstelling
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Met andere woorden: de tegenstelling tussen religie en wet die Koopmans in zijn vragen heeft vervat,
komt in werkelijkheid zelden voor.
Als Koopmans simpelweg had gevraagd: ‘Gehoorzaamt u de wetten
van de overheid?’, dan had hij wellicht geconstateerd dat 95 procent
van de moslims ‘ja’ antwoordt.
Maar vrome moslims die de wetten
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gehoorzamen, passen niet in de assimilatie-ideologie die Koopmans propageert.
Het ene stigmatiserende onderzoek
volgt op het andere. Ik vrees dat op
een bepaald moment geen gematigde moslim meer zal willen deelnemen aan deze studies. Waarom zouden ze ook? Ze komen er toch alleen
maar slecht uit.
Wie wél zullen blijven deelnemen
zijn de gefrustreerde extremisten die
zich kunnen vinden in de resultaten
die in de media komen. De resultaten zeggen dan misschien meer over
deze kleine minderheid dan over de
modale moslim.

Non-respons
Lezen we in de krantenpublicaties
ook iets over het enorme probleem
van de non-respons? Een groeiend
aantal moslims weigert deel te nemen aan survey-studies. Zo was er bij
het fundamentalisme-onderzoek van
Koopmans onder Turkse Nederlanders een non-respons van maar liefst
80 procent. De non-respons is zelfs
nog veel groter als je de mensen erbij
telt die afhaakten nadat ze de vragen
hoorden.
Dus de meerderheid van de moslims zijn niet de fundamentalisten;
de meerderheid bestaat uit mensen
die niet deelnemen aan dergelijke
studies. De bevindingen zeggen dus
per deﬁnitie iets over een kleine

minderheid die wellicht speciﬁeke
motieven had om deel te nemen aan
dergelijk onderzoek.
Hoe groot de uiteindelijke steekproef van het onderzoek ook mag
zijn, een studie met een systematische non-respons kan nooit representatief zijn. Doen alsof deze bevindingen wél iets kunnen zeggen over
de meerderheid van moslims is,
zacht uitgedrukt, intellectueel oneerlijk.

In de vuilnisbak
Kortom, Nederlandse moslims nemen gratis en voor niets deel aan
honderden studies. Daarvoor worden
zij meestal beloond met stigmatiserende bevindingen.
De bevindingen zijn zelden objectieve meningen van de moslims zelf.
Tendentieuze vragen leggen de ideologische standpunten van de onderzoekers bloot en het immense probleem van non-respons wordt in de
media verzwegen.
Door de stigmatiserende bevindingen kritiekloos te verspreiden, zal
het probleem van non-respons alleen
maar erger worden. Ik ken nu al
moslims die het volgende verzoek
voor deelname aan onderzoek en de
bijhorende vragenlijst onmiddellijk
in de vuilnisbak smijten. Dit is het ultieme resultaat van ideologisch gekleurd onderzoek dat zijn studieveld
niet proper achterlaat.

