Beste ...,
We mailen u met oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en het nieuws
rondom etnisch profleren door de politie. Mede dankzij de inzet van gemeenteraden
is er bij de nationale politie een begin gemaakt met de aanpak tegen etnisch
profleren. In 2014 ontbrak het thema volledig in de verkiezingsprogramma’s. Gezien
de actualiteit hopen we dat dit in 2018 wel het geval is.
Amnesty International en Controle Alt Delete hebben een handout gemaakt met op
de gemeenteraad toegespitste informatie over verschillende onderwerpen zoals:
diversiteit bij de politie, het gebruik van bodycams en preventief fouilleren. In deze
brief vragen wij specifek uw aandacht voor het onderwerp vertrouwen in de politie.
Waakzaam en dienstbaar: voor iedereen
U i t onderzoek van het Grondrechtenbureau van de EU blijkt dat moslims in
Nederland bijzonder weinig vertrouwen hebben in de politie als gevolg van etnisch
pr of l e r e n. Onderzoek van het CBS l a a t z i e n d a t b u r g e r s m e t e e n
migratieachtergrond minder vertrouwen hebben in de politie dan ‘autochtone’
Nederlanders. Het is belangrijk dat alle burgers, ongeacht hun herkomst of geloof,
evenveel vertrouwen hebben in de politie. Wie minder vertrouwen heeft in de
politie, is minder snel bereid om de politie te helpen of in te schakelen voor hulp. De
politie heeft het vertrouwen van alle burgers nodig om efectief de criminaliteit te
kunnen bestrijden, dit wordt ook gezegd door de korpschef Akerboom.
Wat kan de gemeenteraad doen?
Direct na de verkiezingen wordt het Integrale Veiligheidsplan vastgesteld. Daarin
kunnen doelstellingen opgenomen worden over het vertrouwen in de politie en de
tevredenheid over het laatste politiecontact. Wij vragen gemeenteraden om (een hoge
mate van) tevredenheid over de politie op te nemen in het Integrale Veiligheidsplan
(IVP).
Specifek: dat burgers met een ‘niet-westerse migratieachtergrond’ even
tevreden zijn over de bejegening bij het laatste politiecontact en evenveel
vertrouwen hebben in de politie als ‘autochtone’ inwoners.
Meer input nodig?
Lees meer op controlealtdelete.nl/gemeenteraad. De verkiezingen komen eraan en we
denken graag mee. We zijn bereikbaar voor vragen via info@controlealtdelete.nl. We
kunnen eventueel ook langskomen voor een presentatie.
Controle Alt Delete is een initiatief van Blikopeners en IZI Solutions voor een eerlijke en efectieve
politie. We bereiken onze doelen door middel van het organiseren van bijeenkomsten, het produceren
van kritische flms en het geven van workshops. We begeleiden jongeren, onderwijzen ze over hun
rechten op straat en leren ze methodes om het confict met de politie op straat te minimaliseren.

