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racisme bij Duitse politie
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Minister Horst Seehofer (CSU) van Binnenlandse Zaken cancelt het
onderzoek naar racisme bij de Duite politie, dat de bondsregering in
juni aankondigde. Zijn collega van Justitie Christine Lambrecht (SPD)
wil dat het onderzoek wel doorgaat.
De dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die eind mei door politiegeweld
in de VS om het leven kwam, heeft ook in Duitsland het debat over politiegeweld
en racisme aangewakkerd. Een van de problemen bij het debat is dat er
nauwelijks neutrale en betrouwbare cijfers over zijn. Daarom besloot de
bondsregering in juni een onderzoek te laten uitvoeren naar racial proﬁling binnen
de Duitse politie. De Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie,
onderdeel van de Raad van Europa, heeft Duitsland in maart nog op de vingers
getikt omdat het daar te weinig tegen doet.
Maar de studie komt er niet, laat Seehofer nu weten. Hij vindt zo'n onderzoek niet
zinvol, zei een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Etnisch
proﬁleren bij de politie is verboden, aldus het ministerie, en de gevallen waarbij
dat wel gebeurt zijn "absolute uitzonderingen". Het ministerie heeft bovendien
een serie andere maatregelen gepland, zegt de woordvoerder, zoals een
situatieschets van de Verfassungsschutz, de binnenlandse veiligheidsdienst.
Die wil Seehofer eerst afwachten.
Minister Lambrecht wil dat het onderzoek wel doorgaat, liet ze vanmorgen in het
ARD-Morgenmagazin op tv weten. De Antidiskriminierungsstelle ADS van de
overheid reageert met onbegrip op Seehofers beslissing. Hij laat daarmee een
belangrijke kans lopen gevallen van etnisch proﬁleren bij de politie te
onderzoeken, aldus de ADS. Juist omdat er in Duitsland geen onafhankelijk
meldpunt voor klachten over racisme bij de politie is, is zo'n onderzoek nodig,
vindt de Antidiskriminierungsstelle. Lees meer bij FAZ.net en Der Spiegel over de
reactie van Lambrecht en over de reacties van Seehofer en de ADS
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