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Conclusie en aanbevelingen
In 2021 werd ons land meermaals geconfronteerd met het fenomeen van de stadsrellen. Dit
fenomeen kan niet worden genegeerd omdat het de openbare orde en de openbare
veiligheid treft, welke de pijlers van onze maatschappij zijn. Wij moeten derhalve onze
burgers garanderen dat wij maximale inspanningen leveren om dit fenomeen aan te
pakken. Die vaststelling lag ten grondslag aan de organisatie van de conferentie.
Het gaat om een geheel van factoren die kunnen leiden tot stadsrellen, wat maakt dat het
een zeer complex fenomeen is, waardoor een duidelijke conceptualisering en een holistische
aanpak vereist is.
We moeten dus een integrale en geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak ontwikkelen, om
een specifieke strategie uit te werken om het fenomeen in al zijn complexiteit te benaderen,
de orde te herstellen en ervoor te zorgen dat de burger opnieuw vertrouwen krijgt in de
autoriteiten.
In dat opzicht is de expertise van de betrokken actoren, die gebaseerd is op de goede kennis
van het terrein en het mogelijk maakt aangepaste projecten te ontwikkelen, cruciaal om een
impact te kunnen hebben op het fenomeen. Maar we hebben ook andere tools binnen
handbereik, zoals de uitwisselingen tussen steden, de samenwerking tussen de
gemeentelijke actoren en de politie, de ontwikkeling van preventieprojecten om relaties op te
bouwen tussen overheidsinstanties en burgers, om de frustraties te verminderen en de
jongeren opnieuw een plaats te geven, en meer algemeen, te werken aan de banden tussen
de maatschappij en de politie.
Het fenomeen van de stadsrellen kan bovendien niet worden aangepakt zonder rekening te
houden met de aanzienlijke invloed van de sociale media, ongeacht of deze worden ingezet
met het doel het doelpubliek te bereiken en te mobiliseren of om bepaalde inhoud te
verspreiden. We moeten daar snel op kunnen reageren, maar we moeten ook optreden met
als doel de relschoppers verantwoordelijkheidsbesef bij te brengen, het gevoel van
straffeloosheid tegen te gaan, te vermijden dat de feiten zich opstapelen, maar ook, meer
vanuit een preventieve invalshoek, om hen perspectieven te bieden.
Ten slotte moeten we in de zoektocht naar oplossingen blijk geven van innovatie en
creativiteit. Bepaalde pistes kunnen gevonden worden bij de bestaande projecten, die tijdens
deze conferentie werden gepresenteerd. Om inspiratie op te doen, moeten we ook
inlichtingen inwinnen over de praktijken die in het buitenland zijn ontwikkeld voor de aanpak
van het fenomeen. Vanuit dat oogpunt zal in de herfst van 2021 een tweede webinar worden
georganiseerd, die dit keer zal worden toegespitst op de internationale benaderingen van
stadsrellen.

