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Nog altijd is etnisch profileren een probleem. Nog altijd worden we er systematisch uitgepikt bij de 
douane. Nog altijd worden we achtervolgd in winkels. Nog altijd worden we als 
tweederangsburgers weggezet. Nog altijd worden we onterecht, zonder enige aanleiding lastig 
gevallen door de politie. We worden staande gehouden als onze auto’s net iets te duur zijn, als 
we met net iets te veel over straat lopen, als ons gezicht net niet op ‘ongevaarlijk’ staat.  
 
Zeg mij wat er van ons moet komen als de politie een vrijuit-brief krijgt om geweld te gebruiken. 
Een ambtsinstructie zonder duidelijke richtlijnen, zonder instructie. Een ambtsinstructie waarop 
niet wordt aangegeven op wie je pepperspray wel of niet mag gebruiken. Doet een kind van 
onder de twaalf lastig over een aanhouding, peppersprayen dan maar. Stellen burgers vragen bij 
een aanhouding, gewoon een taser inzetten, mag gewoon volgens de ambtsinstructie. Maken 
deze mensen gebruik van hun recht om te demonstreren? Nee dit is een oproerbeweging, begin 
maar met schieten. Op wie specifiek? Gewoon op de massa, dat mag volgens de ambtsinstructie. 
 
Zogenaamd is er meer geweld tegen agenten en hebben ze daarom nieuwe maatregelen nodig. 
BULLSHIT, is echt klinkklare onzin. Zelfs intern onderzoek van de politie geeft aan dat er niet 
méér geweld wordt gebruikt tegen agenten dan in voorgaande jaren. Dit is pure propaganda van 
de politie voor nieuw speelgoed, levensgevaarlijk speelgoed.  
 
Waar wel gewoon bewijs voor is, ook door onderzoek van de politie zelf, is dat er wel degelijk 
agenten zijn die etnisch profileren. En dit nou juist het gevaar. Hoe kun je nou agenten die 
zichzelf niet zien als dienstbaar aan het volk… maar als Marokkanen verdelgers, uitgebreidere 
bevoegdheden geven om geweld te gebruiken?  
 
Hoe kun je agenten die een oorzakelijk verband maken tussen DNA en criminaliteit een taser en 
peperspray geven. Nog altijd is de politie voor vele onbereikbaar. Fracties in de Haagse 
gemeenteraad hebben het vertrouwen in de korpsleiding moeten opzeggen omdat een deel van 
de burgers niet op de politie kan rekenen. Hoe kan het dan dat wij agenten zwaarder gaan 
bewapenen zodat ze onze kinderen nog meer onnodige trauma’s kunnen bezorgen.  
 
Tegen al die mensen die niet begrijpen waarom etnisch profileren een probleem is, zeg ik:  
Ga met jongeren in de Schilderswijk praten 
Ga met jongeren in Molenwijk praten 
Ga met jongeren in Transvaal praten  
Ga met jongeren uit de Stationsbuurt praten  
Ga met jongeren uit andere steden praten  
Praat niet alleen met de jongeren van nu, maar ook met jongeren van de jaren ‘70, ‘80 en ‘90. 
Etnisch profileren is nog steeds de norm en daar moeten we vanaf.  
 
Leuk dat niet alle agenten gewoon rond uit racistisch zijn, leuk dat mensen vinden dat we dat ook 
moeten benoemen, maar volgens mijn hoort dat de norm te zijn, en zou dat niet noemenswaardig 
moeten zijn.  
 
Stop de nieuwe ambtsinstructie! De eerste functie van de staat is om haar burgers te 
beschermen, ook tegen onnodig politiegeweld. 
 
Dank u wel.  


