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'Homohaat is te kort door de bocht'

De brug waar de mishandeling heeft plaatsgevonden.

'Homohaat is te kort door de bocht'
ARNHEM
'Waar is de nuance? De vijf jongens zouden Marokkaanse homohaters zijn, net als alle andere
Marokkaanse jongeren. Dat beeld klopt niet en ik vind het belangrijk dat dit geluid ook wordt gehoord.''
Was getekend: Mohammed Zahti, jongerenwerker in MalburgenWest, de Arnhemse wijk waar in ieder
geval twee van de vijf jongeren in de leeftijd van 14 en 16 jaar vandaan komen.
De vijf zouden in de nacht van zaterdag op zondag rond vier uur Jasper en Ronnie VernesSewratan
mishandeld hebben op de Nelson Mandelabrug. Daarbij zouden de jongeren een betonschaar hebben
gebruikt.
,,Dat incident op de brug bagatelliseer ik niet, absoluut niet. De kans is groot dat ze hebben gescholden
en dat er is teruggeroepen. En ik geloof ook dat er is geslagen. Dat valt niet goed te praten. Maar nu valt
heel het land over deze jongens heen en passen ze in het beeld van de jonge Marokkaanse homohaters.
Dat herken ik niet. Ik werk hier 20 jaar en ik weet dat er geen homohaat onder Marokkanen in
MalburgenWest is'', zegt Zahti beslist.
De jongerenwerker kent de andere drie verdachte jongeren niet. ,,Ik heb begrepen dat het geen
Marokkanen zijn, maar dat ze van Surinaamse, Turkse en Nederlandse afkomst zijn.''
,,De twee jongens die ik wel ken, zijn geen criminele jongeren. Nogmaals, ik wil niet goedpraten wat er
is gebeurd op de brug, maar dat het hele land over ze heen valt vind ik buitenproportioneel. Dat zal me
wel niet in dank worden afgenomen, maar ik heb het idee dat anders niemand voor ze opkomt. Het is
namelijk makkelijker om ze weg te zetten als Marokkaanse homohaters'', vertelt Zahti.
De afgelopen jaren heeft jongerenwerk in Malburgen hard gewerkt om jongeren bekend te maken met
een wereld die niet alleen bestaat uit hetero's. ,,We hebben anderhalf jaar geleden projecten gehad in
samenwerking met het COC. Juist om het onderwerp van seksuele geaardheid bespreekbaar te maken.''
Maar waarom lopen er 14jarige jongens om 4 uur 's nachts op de Nelson Mandelabrug? ,,Sommige
jongeren vertellen tegen hun ouders dat ze bij een vriend gaan logeren. In plaats daarvan gaan ze de stad
in. Misschien waren ze helemaal niet van plan om naar de stad te gaan, maar zagen ze bekenden en zijn
ze meegefietst of gelopen. Ik heb de jongens of hun advocaten niet gesproken, dus ik kan ook niet
zeggen hoe het precies is gegaan. Ook het verhaal van de betonschaar ken ik alleen maar uit de krant.''
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