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organisaties aan de observaties en discussies deelgenomen. 
Tijdens mijn bezoek zijn de aanbevelingen met alle drie de 
deelprojectgroepen doorgesproken en aangescherpt en zijn 
de aanbevelingen aan stakeholders gepresenteerd en aange-
boden. De deelprojectgroepen hadden verrassend veel 
overeenkomstige aanbevelingen, die zijn vastgelegd in een 
document met in mijn optiek kwalitatief goede aanbevelin-
gen.
Concluderend kan gesteld worden dat, ondanks problemen 
en tegenslagen, het project succesvol is verlopen. Voorlopig 
zijn de gestelde doelen bereikt om met een diversiteit aan 
betrokken partners te observeren, conclusies te trekken en 
tot aanbevelingen te komen. De echte test zal uiteraard 
gelegen zijn in de implementatie van de aanbevelingen, 
maar informeel is daar al een start mee gemaakt. Los daar-
van is de manier waarop politie en mensenrechtenorganisa-
ties met elkaar omgaan sterk veranderd. Vanuit politieper-
spectief is de waarde gelegen in de toepassing van 
peer-review als leermethodiek in een context met verschil-
lende soorten actoren met heel verschillende achtergron-
den. De ervaringen die ik in dat opzicht heb opgedaan zijn 
al nuttig geweest bij de rol die ik bij het conflict in Culem-
borg vervuld heb. Daarnaast is het waardevol dat is geble-
ken dat de door ons op basis van Nederlandse/Westeuropese 
gegevens geformuleerde basisprincipes voor ordehandha-
ving ook in een andere culturele context van toepassing 
zijn. Dat benadrukt de relevantie van deze principes.
Het bezoek kreeg ook media-aandacht in Argentinië. Zo 
verscheen er een artikel in de Argentijnse krant La Nación, 
één van de grotere en betere landelijke kranten. De kop van 
het artikel luidt: ‘Waarom is het voetbalgeweld in Argenti-
nië complexer dan in de rest van de wereld?’ In dat artikel 
word ik (vrij vertaald) geciteerd. ‘De Europese aanpak is in 
Argentinië niet hanteerbaar. De supportersgroepen (‘bar-
ras’) zijn in Argentinië veel groter en maken deel uit van het 
systeem. Ze zijn nauw verbonden met de economie, ze 
beheersen de merchandising op straat, drugshandel en 
hebben relaties met politieke machthebbers. Het probleem 
in Argentinië is daardoor veel groter en zonder een systeem-
wijziging is het naïef te denken dat het mogelijk is het 
probleem op te lossen.’ Verderop in het artikel meldt de 
auteur: als een ‘barra’ niet beschermd wordt door de club, 
dan wordt ie wel beschermd door de politie, een belangen-
vereniging of een politicus. «

T
ussen 8 en 19 maart was ik in Argentinië in ver-
band met het project ‘Intervenciones de 
Instituciones de Seguridad, Respetuosas de los 
Derechos Humanos, en el Contexto de 

Espectáculos Futbolísticos’ (politie-interventies rond voet-
balwedstrijden in overeenstemming met mensenrechten, 
kortweg het ‘voetbalproject’). Dit project is onderdeel van 
het - mede door de Nederlandse ambassade gefinancierde - 
programma ter ontwikkeling van de capaciteiten van poli-
tiediensten met betrekking tot veiligheid van burgers en 
mensenrechten.
Hoofddoel van dit (door de Argentijnse overheid gefinan-
cierde) bezoek was de afronding van het voetbalproject. In 
dat kader bracht ik bezoeken aan de groepen die observa-
ties verricht hebben in de provincies Córdoba en Santa Fe 
en in hoofdstad Buenos Aires. Alle drie de groepen hadden 
met grote inzet vijf observaties rond voetbalwedstrijden 
verricht volgens de getrainde methodiek (vergelijkbaar met 
peer reviews) en daarover gerapporteerd. In totaal hebben 
meer dan 80 deelnemers van meer dan twintig verschillende 
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Met alle commotie rondom de Nederlandse bekerfinale tussen Feyenoord 

en Ajax was geweld rondom voetbal volop onder de aandacht in 

Nederland. Otto Adang, lector Openbare Orde & Gevaarbeheersing, 

rondde in Argentinië ‘het voetbalproject’ af. Argentinië is een land waar 

voetbalgeweld een groot probleem vormt. 
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