
P aus Franciscus had vorige week amper voet op
Poolse bodem gezet, of hij deed zijn eerste op-
roep: de Poolse regering zoumoslimvluchte-
lingen ruimhartig moeten opvangen, stelde
de kerkvader. “Degenen die zijn beroofd van

hun grondrechten of het recht in vrijheid en veiligheid
hun geloof te belijden, hebben solidariteit nodig”, stelde
Franciscus. Of die vluchtelingenmoslims of christenen
zijn, doet voor de paus niet ter zake.
Die kalme enwelkome oproep tot verbinding en ver-
bondenheid bleef de paus tijdens zijn vijfdaagse bezoek
aan Polen herhalen. Franciscus was in het land om de
Wereldjongerendagen bij te wonen. Zo’n 1,5miljoen
jonge gelovigen uit de hele wereld verzamelden zich in
Krakau om elkaar te ontmoeten, te bidden en – voor ve-
len een hoogtepunt – de paus te horen spreken.
De aanloop naar deWereldjongerendagenwas getekend
door aanslagen en geweld, in Nice, in Beieren.Mede
daardoor waren de veiligheidsmaatregelen in Krakau
enorm.Op dag één van het evenementwerd in de
rooms-katholieke kerk van Saint-Étienne-du-Rouvray
priester Jacques Hamel tijdens demis door tweemos-
limextremisten gedood. ’s Avonds ging de paus ten over-
staan van demensenmassa in Krakau in gebed: “Zet ons

in beweging om bruggen te bouwen enmuren te slech-
ten. […] Help ons om aandachtig te luisteren naar wie
we niet begrijpen, uit andere culturen en volken, zelfs
als we bang voor ze zijn of ze als dreiging beschouwen.”
In reactie op de laffemoord op de Franse priester zei hij
dat dewereld in oorlog is, maar dat dat geen oorlog tus-
sen religies is.
Een paar dagen later sprak hij demenigte in Polen
opnieuw toe: “Mensenwillen ons doen geloven dat je
naar binnen keren en je op jezelf richten de bestema-
nier is om veiligheid te vinden.”Maar in plaats vanmen-
sen af te schrijven of ze te bevechten, is het juist een
tijd om aan verbindingen te bouwen, zei Franciscus.
“Ons antwoord aan eenwereld in oorlog heeft een
naam: zijn naam is broederschap, gemeenschap, fami-
lie.”
Die pauselijke boodschap van verbondenheid is zeer
welkom. Het geweld vanmoslimextremisten, in Europa
en hetMidden-Oosten, de niet aflatende reeks aansla-
gen, demigrantenstroom, de politieke onzekerheid in
Europa en deVerenigde Staten – het zijn omstandighe-
den die er heel gemakkelijk voor kunnen zorgen dat te-
genstellingen verder worden verscherpt. Politiek leiders
laten zich snel verleiden tot polarisatie, terwijl juist ver-
binding zo gewenst is.
In dat laatste is paus Franciscus een voorbeeld dat volop
navolging door andere religies en politiek leiders ver-
dient.

De mening van de krant, verwoord door leden van de
hoofdredactie en senior redacteuren.

De pauselijke boodschap
van verbondenheid verdient
juist nu alle navolging
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T erreuraanslagen zoals die in
Nice enMünchen laten zien
dat een enkele schutter op
elk willekeurigmoment, op
elkewillekeurige plaats, op

afschuwelijke wijze slachtoffers kan
maken.Veiligheidsmaatregelen rond
luchthavens, overheidsgebouwen en
synagogen lijken ineens bij lange na
niet genoeg nu ook elke supermarkt of
boulevard een doelwit kan zijn.
De vraag dringt zich opwat ons nog

meer te wachten staat. Voor risico-ana-
listen en andere experts is het echter
vrijwel onmogelijk om voorspellende
uitspraken te doen over een volgende
aanslag. Als transportmiddelenworden
gebruikt voor een aanslag, dan is dat tot
vlak van tevoren niet te voorzien. Een
aanslag is hetmeest waarschijnlijk op
een plekwaar veelmensen bijeenko-
men, tijdens de piekuren. Dat kan in
theorie dus elk groot evenement, elk
knooppunt van openbaar vervoer, elke
drukkewinkelstraat zijn.
Met zoveel ongewisse variabelen

kun je geen voorspellingen doen, alleen
gokken. Daarom lijkt de aandacht zich
nu toe te spitsen op de kenmerken van
daders zoals een fanatieke religieuze
overtuiging, buitenlandse nationaliteit,
een problematische privésituatie, psy-
chische problemen en/of een strafblad.

Dergelijke kenmerken delen die daders
alleenwelmet honderdduizenden an-
deren die nooit tot zo’n gruwelijke daad
zullen overgaan. In toenemendemate
wordenmensen zelf als risico gezien
vanwege hun religieuze overtuiging en
buitenlandse afkomst. “Als je de af-
zonderlijke incidenten ontrafelt en
analyseert, blijkt de rol van afkomst
minder eenduidig dan het zich nu doet
voorkomen.Maar het is duidelijk dat
steedsmindermensen een boodschap
hebben aan die nuances”, aldus vak-
genoot Jelle van Buuren (NRC, 26 juli).

Die nuance is echter cruciaal in het de-
bat over terreur.Wetenschappelijk on-
derbouwde risicoanalyse kan in dit de-
bat een zinvolle bijdrage leveren. Zo ge-
bruiken risico-analisten statistische be-
rekeningen omnatuurgeweld te voor-
komen, ongevallen te verzekeren, ver-
wachte baten en lasten af te wegen en
de consequenties van het handelen van
mensen en organisaties te reguleren.
De grotemeerwaarde van risicoana-

lyse ten aanzien van terrorisme ligt op
een ander vlak. Getallen en berekenin-
gen over feitelijke aantallen, frequen-
ties en verwachtingen kunnen duiding

geven en bieden een betere basis voor
maatregelen dan onderbuikgevoelens.
Risico-analist Tom Pollock (The Inde-

pendent, 16 juli) kwam vrijwel direct na
de aanslag in Nicemet een heldere uit-
eenzetting over de kans dat je dodelijk
getroffenwordt door een aanslag. Die
kans is heel klein. In Frankrijk, is die
kans om precies te zijn 27 keer zo klein
als de kans op een fataal verkeersonge-
val. In Turkije, waar volgens deGlobal
TerrorismDatabase van de University
ofMaryland vijftien IS aanslagen in
2015 in totaal 157 doden eisten, is de
kans om dodelijk getroffen te worden
in een aanslag zelfsmaar een duizend-
ste procent. Demeeste slachtoffers van
aanslagen door IS zijnmoslims in Syrië
en Irak. Hoewel dit geen enkele troost
biedt voor diegenen die dierbaren verlo-
ren hebben bij een aanslag, bieden deze
nuchtere berekeningen perspectief op
welkemaatschappelijke reacties zinvol
zijn enwelke niet.
De gesimplificeerde aandacht voor

de afkomst van de daders is precies wat
terroristische groeperingen als IS wil-
len om zoveelmogelijkmaatschappelij-
ke tweedracht te zaaien en zoveelmo-
gelijk angst aan te wakkeren. Als alle
moslims potentiële aanslagplegers zou-
den zijn, zoudenwe heel watmeer aan-
slagen zien, aldus Pollock. De relative-
ring van deminimale kans dat je als ge-
middelde burger direct temaken krijgt
met een terreuraanslag en reflecties op
wat we al doen om aanslagen tegen te
gaan, verdient juistmeer aandacht van
experts en van politici.

De kans om getroffen te worden
door een aanslag is maar heel klein
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De paus geeft het
goede voorbeeld

De aandacht voor afkomst
van de daders is precies
wat groepen als IS willen
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