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B reed is het vorige week in de
media uitgemeten: de Ne-
derlandse en Spaanse poli-
tie hebben in Barcelona
twee Oost-Europeanen op-
gepakt die ervan worden

verdacht Romakinderen te dwingen tot
diefstal in Europese steden (NRC, 22 ju-
ni). Zes kinderen uit voormalig Joegosla-
vië die eerder in het Nederlandse asiel-
centrum Ter Apel verbleven, werden bij
de verdachten aangetroffen.

Politie en justitie presenteren de arres-
tatie als een internationale doorbraak.
Nieuw is vooral dat ze deze kinderen niet
zien als daders die achter tralies horen,
maar als slachtoffers van mensenhandel.
Dat is een noodzakelijke, maar ontoerei-
kende stap om dit prangende probleem te
tackelen. De selectieve publieke veront-
waardiging bij dit soort ‘spectac ulaire’ ar-
restaties werkt averechts. Vier stappen
zijn noodzakelijk om de situatie van Ro-
makinderen te verbeteren:

1 Ga niet mee
met gangbare stereotypering

De verdachten zouden ook Roma zijn en
dan wordt al snel naar de Roma en hun
cultuur gewezen. Of criminaliteit wordt
als de expertise van ‘Ro m a c l a n s ’ ge z i e n ,
zoals sommige criminologen stellen. Zul-
ke stereotypering blokkeert een effectie-
ve aanpak. Ook politie en justitie in Euro-
pa zijn hier niet vrij van. In 2013 nam de
politie in Ierland en Griekenland enkele
blonde meisjes met blauwe ogen van Ro-
ma weg, omdat zij geen Roma kónden
zijn. Politie en internationale media op-
perden dat Romabendes ze hadden ge-
kidnapt. DNA-tests werden afgenomen,
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Het rovende
Romakind is
onze zorg
In heel Europa gaan Roma gebukt onder uitsluiting
en stigmatisering. Dat blokkeert de integratie, meent
Huub van Baar. Gooi het niet op hun cultuur.

en die wezen anders uit: dit waren ‘ge -
wo o n’ Romakinderen. Er was niets ver-
dachts, behalve de verdachtmaking zelf.
In Napels leidden aantijgingen van kin-
derdiefstal er in 2008 toe dat buurtbewo-
ners een heel Romakamp platbrandden,
zonder dat de politie ertegen optrad. En
kortgeleden, op het EK Voetbal, keek de
politie toe terwijl Engelse supporters be-
delende Romakinderen lieten vechten en
bierdrinken in ruil voor kleingeld. Dit
roept de vraag waar de bescherming van
Romakinderen begint en ophoudt.

2 Stop het hypocriete beleid
ten aanzien van Roma

Op aandringen van Brussel hebben alle
EU-lidstaten in 2011 ‘Ro m a - i nte g r at i e

s t r ate g i e ë n’ opgesteld. Maar veel lidsta-
ten doen in de praktijk weinig of beletten
Roma zelfs te ‘i nte g re re n’. Zo huisvest
Italië de armste Roma stelselmatig in ‘no-
m a d e n k a m p e n’ die geregeld worden ge-
bulldozerd om, cynisch genoeg, ‘hun no-
madenbestaan te beschermen’. School-
busjes halen de kinderen uit zulke kam-
pen op, maar zetten ze na schooltijd weer
buiten de maatschappij af, in het kamp.
Al jong worden veel van deze kinderen
uitgebuit op de arbeidsmarkt en zodra ze
meerderjarig zijn, zijn hun maatschappe-
lijke kansen nihil. Zo belandden ze vaak
in de informele sector, prostitutie en cri-
m i n a l ite it .

Tegelijk blijven Frankrijk, Italië en
Spanje Romamigranten uitzetten die EU-
burgers uit nieuwe lidstaten zijn. Brussel

treedt niet op en gedoogt zo de schending
van EU-recht. Ernstig is wat nu in Spanje
gebeurt, ook in Barcelona waar de ver-
dachten zijn opgepakt. Omdat de kinde-
ren van Romamigranten het risico lopen
buiten onderwijs en gezondheidszorg te
vallen, nemen Spaanse autoriteiten ze
‘uit voorzorg’ bij hun ouders weg, zonder
tussenkomst van een rechter. Daarna
stellen de autoriteiten de ouders voor de
keus: ze kunnen hun kinderen terugkrij-
gen, maar alleen als ze meewerken aan
hun ‘vrijw illige’ terugkeer naar Oost-Eu-
ropa. Zonder de aanpak van dit soort ern-
stige misstanden, regelmatig met EU-geld
bekostigd, ligt voor veel Romakinderen
geen humaner leven in het verschiet.

3 Treed op tegen de schending van
de rechten van Romakinderen

Het Europese Hof voor de Rechten van de
Mens heeft zich meermalen uitgesproken
tegen de stelselmatige plaatsing van Ro-
ma in aparte scholen en klassen in landen
als Griekenland, Tsjechië, Kroatië en
Hongarije. Toch gaan deze landen hier-
mee door. Ook wijzen mensenrechtenor-
ganisaties erop dat met name Kosovo en
Servië voor Roma niet veilig zijn. Toch
blijft vooral Duitsland hardhandig Roma
uitzetten die al tijdens de Joegoslavische
oorlogen asiel kregen. Romakinderen die
in Duitsland zijn opgegroeid en naar
school gegaan, worden na uitzetting aan
hun lot overgelaten en raken van de regen
in de drup. Onder de druk van de vluchte-
lingencrisis doet Duitsland nu ook nieu-
we asielaanvragen van Roma uit Balkan-
landen bij voorbaat af als ‘o nge g ro n d’. In
Beieren zijn twee aparte centra ingericht
om hen versneld uit te zetten.

4 Zie Roma niet
als veiligheidsprobleem

De genoemde voorbeelden tonen dat Ro-
ma in veel opzichten ongewenst zijn en
vaak als veiligheidsprobleem voor de
openbare orde en publieke voorzieningen
worden gezien. Politie en justitie kunnen
echter niet het laatste woord hebben in
wat gaande is rondom Roma. Er is een
cruciale rol weggelegd voor de politiek
die niet alleen de symptomen, maar voor-
al de oorzaken moet aanpakken. Neder-
land zet de laatste jaren eenzijdig in op de
aanpak van de uitbuiting van Romakin-
deren. Die aanpak is belangrijk, maar te
kort door de bocht zonder ook de cruciale
rol van stigmatisering, institutioneel ra-
cisme jegens Roma, misbruik van EU-
geld, schendingen van de rechten van
kinderen en de armoede van de Roma in
Europa te bestrijden.
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G e n e t i sch e
t h e ra p i e
geneest
a f we e r
Door�onze�redactie�wetenschap

AMSTERDAM.�Bij muizen is een ver-
woestende, blaarvormende auto-im-
muunziekte met immuuntherapie
genezen. De muizen leden aan een
‘m e n s e l i j ke’ vorm van de autoim-
muunziekte pemphigus vulgaris. Met
het experiment is aangetoond dat au-
toimmuunziekten heel gericht, door
genetische manipulatie van het af-
weersysteem van de patiënt, in prin-
cipe te genezen zouden zijn, schrij-
ven de onderzoekers van de Univer-
sity of Philadelphia in een donderdag
verschenen artikel in Scie nce. Toepas-
sing op mensen is nog ver weg.

Autoimmuunziekten ontstaan als
het afweersysteem zich richt tegen
cellen en organen in het eigen li-
chaam. Dat hoort niet. In principe
‘leert’ het afweersysteem aan het be-
gin van het leven het verschil tussen
vreemde stoffen en lichaamseigen
weefsel. Autoimmuunziekten kun-
nen ontstaan als later virussen of bac-
teriën binnenkomen waar een af-
weerreactie tegen ontstaat: heel soms
richt een nieuw gemaakt afweermo-
lecuul zich dan ook tegen eiwitten
van het eigen lichaam. Dat is een
kwestie van genetische aanleg en
botte pech.

Bij pemphigus vulgaris ontstaan
blaren, vooral in de mond en slok-
darm, door een afweerreactie tegen
een eiwit dat huidcellen aan elkaar
bindt. Dit onderzoek was bedoeld om
een methode te ontwikkelen waar-
mee op de lange termijn misschien
veel meer autoimmuunziekten kun-
nen worden bestreden.

Het is moeilijk om alleen de gespe-
cialiseerde afweercellen (B-cellen)
die autoimmuunziekten veroorzaken
stil te leggen. Ieder mens heeft hon-
derdduizenden verschillende B-cel-
len. Medicijnen tegen autoimmuun-
ziekten leggen tot nu toe alle B-cellen
stil. Dat is ook weer ongezond. De on-
derzoekers veranderden met genma-
nipulatie andere afweercellen (T-cel-
len) zodat die alleen de ziekteveroor-
zakende B-cel uitschakelen. Dat is ge-
lukt. De methode wordt ook gebruikt
om kankercellen aan te vallen, maar
als kankercellen muteren, ontsnap-
pen ze alsnog.

Fregatvogel zeilt zeven weken
D i e r g e d ra g

Grote fregatvogels zwerven
wekenlang boven de Indische
Oceaan zonder ook maar één
keer te landen. Ze maken slim
gebruik van de thermiek.

Door�onze�redacteur
Hester�van�Santen

AMSTERDAM.�De gierzwaluw is niet
de enige vogel die weken vliegt zon-
der te landen. De grote fregatvogel is
ook zo’n eindeloze vliegenier. Dat
blijkt uit zenderonderzoek dat vrijdag
in Scie nce is gepubliceerd.

Grote fregatvogels maken vluchten
over de Indische Oceaan die vaak
twee of drie weken, tot zelfs zeven
weken duren. Jonge fregatvogels blij-
ven zelfs nog langer continu in de
lucht, tot maximaal twee maanden.

Het is onderzoek van een groep
Europese biologen, met Henri

Weimerskirch (CNRS, Frank-
rijk) als eerste auteur. Ze

werkten met verschil-
lende dataloggers, die

niet alleen de vlieg-
route van de vogels
re g i s t re e rd e n ,
maar ook hun ver-
snelling in de
lucht en hartslag.
De gegevens van
de meeste log-
gers werden au-
tomatisch uit-

gelezen in de
b ro e d ko l o -

nie, als de
vogels in

de buurt

kwamen van een daar geïnstalleerde
o nt v a nge r.

Weimerskirch denkt dat de weken-
lange vluchten van de grote fregatvo-
gel (waarbij de vogel ook slapend
vliegt) uniek zijn onder de zeevogels.
„Je kunt het zien aan de poten: die
zijn heel klein, net als bij gierzwalu-
we n .” Albatrossen, die hij ook bestu-
deert, dobberen de helft van de tijd op
het zeeoppervlak. Van fregatvogels
was al bekend dat ze nooit op water
landen. Ze hebben geen waterafsto-
tend verenkleed. Al vliegend pikken
ze vis van het wateroppervak.

De fregatvogels besteden maar een

Ozongat boven Antarctica trekt nu dicht
Klimaatwetenschap Bijna dertig jaar na het mondiaal verbod op het gebruik van cfk's lijkt deze milieumaatregel effect te krijgen.

Door�onze�redacteur
Marcel�aan�de�Brugh

AMSTERDAM.�Voor het eerst zijn er
tekenen dat de ozonlaag boven het
Zuidpoolgebeid zich herstelt. Ameri-
kaanse en Britse wetenschappers be-
schreven dit vrijdag in het tijdschrift
Scie nce.

De ozonlaag in de stratosfeer (op
een hoogte tussen 10 en 40 kilome-
ter) houdt UV-B straling van de zon te-
gen. Afbraak van de ozonlaag schaadt
niet alleen dieren en planten, maar
beïnvloedt regionaal het klimaat.

Het nu gepubliceerde onderzoek is
een steun voor internationale milieu-
verdragen, maar laat ook zien hoe
lang milieuherstel kan duren. Want
het is alweer bijna dertig jaar geleden
dat de internationale gemeenschap

met het Montreal Protocol (1987) een
verbod afkondigde voor de stoffen,
met name de chloorfluorkoolstofver-
bindingen (cfk’s), die het ozongat zo
groot hebben gemaakt.

Sindsdien was al wel een daling van
de concentratie cfk’s in de stratosfeer
gemeten. Ook is sinds 2000 de con-
centratie ozon in de stratosfeer gesta-
biliseerd. Maar een herstel van de
ozonlaag – hoewel die in de lijn der
verwachting ligt – was tot nog toe niet
a a nge to o n d .

Dat het de onderzoekers nu wel is
gelukt, komt omdat ze zich hebben
beperkt tot de maand september, als
de ozonafbraak op het zuidelijk half-
rond jaarlijks start. Alleen voor die
maand werd de ozonconcentratie in
de stratosfeer gemeten, over de peri-
ode 2000-2014, en op twee punten:

de Zuidpool en het Japanse onder-
zoeksstation Syowa op Antarctica.
„Het is de maand dat het meeste ozon
wordt afgebroken, soms wel alles”,
zegt Susan Solomon van het Massa-
chusetts Institute of Technology, en
eerste auteur van het artikel. „Als er
sprake is van herstel verwacht je dat
dat signaal het sterkst is in septem-
b e r.” Solomon is een van de pioniers
van het ozonprobleem. Zij koppelde
in 1986 het verschijnen van parel-
moerwolken aan de dramatische
ozo n a f b r a a k .

Verder, zegt Solomon, is in septem-
ber de variabele invloed van tempera-
tuur, windstromingen en eventuele
vulkaanuitbarstingen klein. „In okto-
ber is die veel groter.” Door die varia-
tie vertoont de ozoncentratie over de
maanden september tot november

jaarlijks grote schommelingen. Dat
maakt het lastig om, zeker over een
relatief korte periode van 14 jaar, een
trend af te leiden. Gemiddeld zagen
de onderzoekers in de maand sep-
tember van 2000 tot 2014 een ge-
stage stijging van de ozoncentratie.
Maar wel met grote schommelingen.

Vervolgens voerden ze een simula-
tie uit met een computermodel voor
chemische reacties in de atmosfeer.
Ze deden dat met en zonder invloe-
den van wisselende temperaturen en
winden. Op die manier toonden ze
aan dat de waargenomen trend voor
de helft werd verklaard door daad-
werkelijk herstel van de ozonlaag.

Verder wisten de meteorologen het
opvallend grote ozongat van 2015 te
koppelen aan de uitbarsting van de
vulkaan Calbuco in zuidelijk Chili.

Pa�re�l�m�o�e�r�wo�l�ke�n�boven�de�Zuid-
pool,�een�signaal�van�een�ozongat.
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klein deel van hun tijd aan die ver-
moeiende visserij. Ze wisselen dat
werk af met lange, kalme zeereizen.
Ze stijgen op met de thermiek, mee-
stal tot 300 à 600 meter hoogte, maar
met uitschieters naar wel vier kilome-
ter. Vervolgens glijden ze naar bene-
den, tot de volgende vistocht.

Weimerskirch publiceerde in 2003
in Nature al over dat gedrag, bij Ame-
rikaanse fregatvogels (Fregata magni-
f icens) die rond Midden-Amerika le-
ven. Die fregatvogels maken echter
geen wekenlange vluchten, merkte
Weimerskirch. „De twee soorten zijn
uiterlijk nauwelijks uit elkaar te hou-
den, maar hun leefwijze is heel an-
ders. Amerikaanse fregatvogels blij-
ven altijd bij de kust.” Op de Galapa-
gos Eilanden, waar beide soorten le-
ven, blijven alleen de grote fregatvo-
gels (Fregata minor) weken van huis.

Boven de Indische Oceaan reizen
die vogels met de klok mee met de
overheersende winden. In de zomer
gaan ze vanaf Madagascar naar het
noordoosten en via India weer terug.

In de herfst komen ze soms ook in
cycloongebied terecht, zegt Weimers-
kirch: „Ze ontsnappen eraan door op
grote hoogte te blijven en niet meer af
te dalen. Zo vluchten ze weg.”

Grote�fregatvogel.
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