Aziatische pooiers konden hun gang gaan, politie was bang om van racisme
te worden beticht

1.400 Britse kinderen jarenlang misbruikt
LONDEN
In de Noord-Engelse stad
Rotherham zijn tussen 1997 en
2013 1.400 minderjarigen
mishandeld, ontvoerd en verkracht.
Voor het overgrote deel gaat het
om meisjes die in handen waren
gevallen van pooiers van
Aziatische komaf. Dat blijkt uit een
dinsdag verschenen rapport.
VAN ONZE CORRESPONDENT PATRICK
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De afgelopen jaren zijn soortgelijke
zaken naar boven gekomen in
steden als Rochdale, Oldham,
Bradford, Derby en Oxford. Wat
aan de onderhavige zaak opvalt is
de omvang van het misbruik.
De sociaal-democratische leider
van het gemeentebestuur in
Rotherham is direct na de
publicatie van het
onderzoeksrapport afgetreden. Net
als in de andere zaken blijkt dat
welzijnswerkers, raadsleden en de
politie jarenlang een oogje hebben
toegeknepen. Deze lakse houding
blijkt voort te zijn gekomen uit de
vrees om van racisme te worden
beticht. Onthullingen in The Times
zorgden er uiteindelijk voor dat de
beerput open ging. Tientallen
daders zitten momenteel lange
celstraffen uit.
'Het is moeilijk om de afschuwelijke
aard van het misbruik te
omschrijven', zo schreef
onderzoeksleider Alexis Jay, die
een klein jaar geleden was
aangesteld om het falen van de
autoriteiten in Rotherham nader te
belichten. In sommige gevallen
bedreigden de mannen meisjes
met vuurwapens en dwongen ze
hen toe te kijken hoe anderen werd
verkracht. Soms werd meisjes met
benzine overgoten, waarna
gedreigd werd hen in de brand te
steken.
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De mannen versierden de meisjes,
die soms reeds bekend waren bij
de kinderbescherming, in parken,
winkelcentra of bij scholen. Jonge,
blanke meisjes werden als
'makkelijker' en 'veiliger' gezien dan
meisjes uit de eigen gemeenschap.
Ze kregen loftuitingen, geld en
geschenkjes als sigaretten, mobiele
telefoons en cannabis. Het jongste
slachtoffer was elf jaar oud. Zodra
het vertrouwen gewonnen was,
werden ze in contact gebracht met
de 'neefjes' van hun loverboys.

in de Rotherham-zaak veroordeeld.
Ze kregen gevangenisstraffen van
4.5 tot elf jaar opgelegd. Twee jaar
geleden zijn er negen BritsPakistaanse mannen veroordeeld
wegens een grootscheepse
seksuele exploitatie in Rochdale.

Dit was het begin van een leven als
seksslaaf, waarbij de pooier per
'deal' zo'n tweehonderd pond
incasseerde. De klanten bevonden
zich op verschillende plekken in
Noord-Engeland. Door middel van
intimidatie probeerden de daders,
doorgaans opererend in bendes, te
voorkomen dat ze naar de politie
stapten of jeugdzorg zouden
informeren. Wanneer meisjes toch
die stap durfden te zetten, stuitten
ze veelal op een muur van ongeloof
of onwil om zich in de zaak te
verdiepen.
'De politie keek met minachting
neer op de meisjes', constateert
Jay in haar rapportage.
Ze ontdekte bovendien dat er
nervositeit heerste bij de
autoriteiten vanwege de etnische
origine van de daders. Omwille van
de 'gemeenschapscohesie' trachtte
men de 'etnische dimensie' te
verdringen. Door deze
terughoudendheid heeft het
misbruik lang kunnen doorgaan,
wat meteen ook het hoge aantal
slachtoffers verklaart. Drie
rapporten over 'grooming' in
Rotherham, geschreven tussen
2002 en 2006, werden geheim
gehouden omdat de politieleiding
de data wantrouwde.
Inmiddels hebben er meerdere
rechtszaken plaatsgevonden. Vier
jaar geleden zijn de eerste daders
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