ETNISCH PROFILEREN
Wanneer de politie je stopt omwille van je uiterlijk en niet om wat je hebt gedaan, is er sprake van etnisch profileren.
Negatieve stereotypen of veronderstellingen over je etniciteit, huidskleur, nationaliteit of religie zijn dan de aanleiding om
je te controleren, te fouilleren of aan te houden, in plaats van een objectieve en redelijke rechtvaardiging.

ETNISCH PROFILEREN HELPT NIETS OF NIEMAND VOORUIT
Etnisch profileren is een vorm van discriminatie. Het is dus door de wet verboden. Maar toch gebeurt het en de gevolgen
zijn erg negatief. In de eerste plaats voor de mensen die etnisch geprofileerd worden, maar ook voor de goede werking
van de politie.

VOOROORDELEN EN WANTROUWEN
Etnisch profileren is stigmatiserend en versterkt negatieve vooroordelen over etnische minderheden. Door onevenredig
veel controles uit te voeren van mensen van een etnische minderheid, krijgen omstaanders vaak de indruk dat mensen
van een etnische minderheid iets fout hebben gedaan en trekken ze hier al snel hun conclusies uit. Mensen die
regelmatig tegengehouden worden zonder gegronde reden, raken gefrustreerd en wantrouwen de politie. Er ontstaat een
vertrouwensbreuk, die een serieuze barrière is voor goed politiewerk.

ONNODIGE CONTROLES EN BLINDE VLEKKEN
Etnisch profileren is een verspilling van politiemiddelen omdat het leidt tot veel onnodige – en onwettige – controles.
Politiemensen die zich extreem focussen op bepaalde etnische groepen, hebben veel minder aandacht en tijd voor
criminaliteit die door andere groepen van mensen gepleegd wordt. Dat zorgt voor een blinde vlek. Politieagenten moeten
zich niet laten leiden door hun buikgevoel of vooroordelen, ze moeten op basis van specifieke, feitelijke criteria te werk
gaan.

ETNISCH PROFILEREN IN BELGIË
Er zijn genoeg aanwijzingen om bezorgd te zijn over etnisch
profileren in België. Zowel etnische minderheden als sommige
politiemensen zélf geven aan dat dit een realiteit is waar
momenteel te weinig aandacht voor is. Amnesty International
heeft onderzoek gedaan in negen belangrijke politiezones in heel
België en stelt vast dat zowel de politie als de politiek tot nu toe te
weinig gedaan hebben om etnisch profileren te voorkomen, te
detecteren en te bestrijden.
Uit gesprekken met politiemensen blijkt dat er meer begeleiding
nodig is in het vertalen van de wet naar de praktijk. De meeste
politiemensen willen niet etnisch profileren, maar ze worden
onvoldoende begeleid en getraind om dit tegen te gaan. Daardoor
gaan ze af op hun eigen interpretatie van de wet of zelfs op hun
buikgevoel. Agenten moeten betere richtlijnen krijgen over hoe ze
juist identiteitscontroles moeten uitvoeren zonder etnisch te
profileren. Die richtlijnen bestaan momenteel amper.
Identiteitscontroles moeten ook beter opgevolgd en geëvalueerd
worden zodat er lessen geleerd kunnen worden als het fout loopt.
Deze maatregelen zullen resulteren in beter politiewerk en minder
verspilling van politiemiddelen.

NIET NORMAAL?!
Met NIET NORMAAL bundelen 7 organisaties (Amnesty
International, JES, Ligue des Droits Humains, Liga voor
Mensenrechten, Minderhedenforum, Uit De Marge,
MRAX, en ook activist Yassine Boubout) hun krachten in
de strijd tegen etnisch profileren bij de politie in België.
De campagne NIET NORMAAL wil zorgen voor een
verandering in mentaliteit én in beleid. We zetten etnisch
profileren op de agenda bij politici en bij de politie, door
te pleiten voor concrete maatregelen. Daarnaast maken
we ook het bredere publiek bewust van waarom etnisch
profileren discriminerend en bovendien inefficiënt is.
Mensen die zelf etnisch profileren ervaren, informeren we
over hun rechten want etnisch profileren is NIET
NORMAAL!
Op de website www.nietnormaal.be vind je meer
informatie, achtergrondmateriaal, info over “Ken Je
Rechten” en ook aangrijpende filmpjes met
getuigenissen.
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