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Presentatie: Niet Normaal?! – Stop Ethnic Profiling 

Staathoekwerkteam van JES merkt al jaren spanningen tussen jongeren en politie. Naast 

jongeren krijgen ook collega’s, politieagenten… met een andere huidskleur te maken met 

negatieve ervaringen met de politie. Het thema leeft erg hard, maar er zijn weinig cijfers over 

etnische profilering. Het is bij wet verboden, maar klachten worden vaak geseponeerd. Het is 

moeilijk om aan te tonen dat je slachtoffer bent van etnische profilering.  

Amnesty International heeft onderzoek gedaan in de 9 politiezones. Ook agenten geven aan dat 

dit vaak gebeurt en dat begeleiding wenselijk is: hoe moeten we hiermee omgaan? Hoe 

interpreteer je situaties?  

In Spanje loopt een project waarbij de reden van de politiecontrole wordt genoteerd, net als de 

nationaliteit etc. Dit zorgt voor statistieken en stelt het werk en de acties van de politie in vraag. 

Minderheden werden naar aanleiding van deze cijfers uiteindelijk minder gecontroleerd. De 

politie werk ook efficiënter, de pakkans verdrievoudigde. In België registeren we geen afkomst of 

etniciteit bij politiecontroles, dus zijn er geen cijfers beschikbaar. Mechelen heeft wel een 

gelijkaardig project, waarbij identiteitscontroles geregistreerd worden.  

Door middel van het rapport van Amnesty International en de inzet van andere partners werd 

de campagne Niet Normaal, Stop Ethnic Profiling opgestart. De coördinator is Eveline Van De 

Velde. De campagne zal twee jaar lopen en wil etnische profilering op de politieke agenda zetten. 

De campagne wil graag getuigenissen verzamelen. Tegelijk wil ze jongeren informeren over hun 

rechten: mag je de politie filmen, mag de politie jou filmen, waar kan je terecht om klacht in te 

dienen i.v.m. etnische profilering, vanaf welke leeftijd moet je je identiteitskaart bijhebben, 

kunnen ze mij zomaar controleren, mogen ze mij fouilleren, …? Er zal een bevraging komen: via 

welke tool(s) willen jongeren hierover geïnformeerd worden?  

https://stopethnicprofiling.be/nl/?fbclid=IwAR2v-Gv4Pt6QC3zwC8d1dqV9TyezXVukF6fOu6Tje9_sFKzDDRw8XVYiD3c


Deze aanbevelingen wil Niet Normaal op de politieke agenda zetten.  

Daarnaast is er een middenveldcoalitie: NAPAR. Zij hebben prioritaire actievoorstellen voor een 

interfederaal actieplan tegen racisme geformuleerd. 

 

Dialoog  

We moeten aan de jongeren zelf vragen waarover ze in debat willen gaan. De vraag dat scholen 

hun leerlingen beter informeren i.v.m. hun rechten leeft erg hard bij leerlingen van het 1e 

middelbaar. Debateville gaat deze zomer aan de slag met dit thema. Karolien geeft Sophie info 

i.v.m. rechten door.  

Vanuit het kabinet wordt aangehaald dat collegelid Smet een gesprek heeft gehad met de ouders 

van Adil en Mehdi. Het idee leeft om een studiedag met debatten te organiseren rond dit thema. 

Dialoog is nodig, de stem van de jongeren en de politiekorpsen moet gehoord worden. Hiertoe 

moet een veilige omgeving gecreëerd worden. Verder komt er een hoorzitting rond dit thema in 

het parlement. Deze werkgroep kan een beleidsadvies formuleren: hoe kijken de jongeren en het 

jeugdwerk naar dit thema? 

We kunnen bijvoorbeeld een actieplan formuleren vanuit de jeugdraad, gekoppeld aan het 

actieplan/de aanbevelingen van Karolien?  

Karolien: er zitten een aantal jeugdwerkpartners in de campagne Niet Normaal: Uit De Marge en 

JES.  

We kunnen de krachten bundelen met De Ambrassade, de Vlaamse Jeugdraad en zo praten 

vanuit het jeugdwerk?  

Karolien: onze partners schrijven brieven naar de gemeente, het lokaal beleid, samen met D’Broej, 

Promo Jeunes etc. Moeten we hier meer partners bij betrekken zodat we nog breder vanuit het 

jeugdwerk kunnen praten?  

Het is erg interessant om een beleidsadvies te formuleren. We moeten ons positioneren als 

spreekbuis en de Brusselse kaart uittekenen en zowel Nederlandstalige als Franstalige partners 

samenbrengen. We moeten dit momentum benutten.  

We zijn de spreekbuis voor de Brusselse jeugd, we kunnen samen een sterk blok vormen. Wat 

kunnen we nog doen, naast een beleidsadvies formuleren?  

We moeten op verschillende niveaus werken. Beleidsadvies schrijven samen met De Ambrassade, 

Conseil de la Jeunesse (zou niet meer bestaan => Forum des Jeunes)… We moeten dit advies 

afstemmen met de aanbevelingen van Niet Normaal.  

Welke rol kan de jeugdraad spelen in de debatavond die het kabinet wil organiseren? 

Het kabinet stelt dat de jeugdraad en de jeugdwerkorganisaties de expertise hebben om dit te 

organiseren.  

Een studiedag is niet perse aantrekkelijk voor jongeren? Wel bijvoorbeeld een jongerenparlement 

rond samenleven in diversiteit waar politici, politie en jongeren direct met elkaar in gesprek 

kunnen gaan.  

Debateville is dit van plan deze zomer en ze willen hiervoor collegelid Smet en minister Dalle 

uitnodigen. Inhoudelijk en operationeel is dit wel een uitdaging qua voorbereiding. De verhalen 

https://stopethnicprofiling.be/aanbevelingen/
https://drive.google.com/file/d/1EKLWTCQ7H5OIAZ85rSuWDLYSg495e4AC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EKLWTCQ7H5OIAZ85rSuWDLYSg495e4AC/view?usp=sharing
https://forumdesjeunes.be/nos-projets/rejoins-un-projet/les-jeunes-et-la-police-2/


van de jongeren delen kan ook erg sterk zijn, zodat de jongeren zelf niet direct op het “podium” 

moeten staan. Ze moeten zich veilig voelen.  

Inderdaad belangrijk om in te zetten op een vertrouwensband met de jongeren en tussen de 

jongeren en de politie. We moeten vermijden dat we in twee “kampen” belanden. Promo Jeunes 

heeft ook een enquête gedaan rond dit thema, Mathias deelt ze met ons.  

Het kabinet vult aan dat het een thema is met verschillende snelheden. Er zijn jongeren die 

geïnformeerd moeten worden, jongeren die klaarstaan om in dialoog te gaan met politie en 

politici etc. We moeten oog hebben voor hun noden.  

We moeten inderdaad differentiëren. 1000 opinions heeft eerder 250 jongeren samengebracht. 

Met het ganse traject is de trekker wel een volledig jaar bezig geweest. Als we dit opnieuw willen 

doen, moeten we opnieuw een trekker kunnen aanstellen. 

Het kabinet raadt aan om in het beleidsavies in kaart te brengen wat er nu reeds allemaal 

gebeurt rond dit thema en wat we kunnen versterken vanuit de jeugdraad.  

Karolien: de NAPAR coalitie is onlangs bij collegelid Smet geweest. Ze zijn steeds op zoek naar 

nieuwe partners, zoals de jeugdraad en haar organisaties. Hoe meer partners, hoe harder ze 

kunnen wegen op het beleid.  

Vanuit het kabinet wordt aangeraden dat we het beleidsadvies schrijven tegen september. In het 

najaar wordt het onderzoek voor de hoorzitting opgezet. 

We moeten het beleidsadvies dus deze zomer voorbereiden. We stellen de vraag op de volgende 

jeugdraad XL van 2 juli.  

Karolien: er is een project bezig in Molenbeek. Samenwerking tussen de politie, het jeugdwerk, de 

preventiedienst en een moderator. De jongeren doen elke maand een uitwisseling met de 

agenten (10 jongeren, 10 agenten). Dit project duurt 1 jaar. De groep heeft bv. het commissariaat 

bezocht. De jongeren hadden al contact met de jeugdwerkers voor dit project begon. De 

jongeren moeten hier ook klaar voor zijn. Er zijn middelen nodig, net als bereidheid van de 

burgemeester, de politie, de preventiedienst…  

We moeten er ook op letten dat we zelf anti-discriminatie ambassadeurs zijn in ons dagelijks 

leven en binnen onze organisatie.  

Tips: 

- Je kan als organisatie een verslag indienen bij Actiris. Dan onderzoeken zij de diversiteit 

binnen jouw organisatie 

- Unia heeft een zelfscan ontwikkeld. De dienst Samenleven en Diversiteit van de VGC 

bundelt ook alle organisaties die hierbij kunnen helpen (info: silvia.rexha@vgc.be) 

- De Ambrassade heeft een diversiteitsplan voor het jeugdwerk ontwikkeld 

Kunnen we iemand uitnodigen om hierover te praten op een jeugdraad XL?  

Vanuit het kabinet wordt aangehaald dat we het thema ‘politiegeweld’ niet zomaar onder de 

kapstok ‘diversiteit’ kunnen steken. De stap van diversiteit naar anti-discriminatie en anti-

racisme moet gezet worden.  

Dit thema (diversiteit binnen je organisatie) bespreken samen met een spreker op een jeugdraad 

XL is minder relevant voor de leden (jeugdwerkers en individuele jongeren). We moeten thema’s 

op de juiste plek bespreken met de juiste personen.  

Het thema diversiteit is bv. opgenomen in het traject naar de nieuwe convenanten.  

mailto:silvia.rexha@vgc.be


Samenvatting acties 

- Beleidsadvies schrijven tegen september voor de hoorzitting 

o Waar hebben jongeren nood aan i.v.m. dit thema?  

o We leggen een voorstel voor aan de leden op de jeugdraad XL van 17 september 

o Trekker = Anastasia 

- Campagne Niet Normaal kracht bijzetten 

o Jongeren toeleiden voor getuigenissen (via de website) 

o Promo maken 

o Info i.v.m. infomeren over rechten doorspelen aan Karolien 

o Actieplan NAPAR coalitie lezen en mee ondertekenen 

- Trekker aanstellen voor 1000 opinions 2.0?  

 

 

Eerste Jeugdraad XL volgend werkjaar: 

Donderdag 17 september om 18 uur 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stopethnicprofiling.be/getuigenissen/
https://drive.google.com/file/d/1EKLWTCQ7H5OIAZ85rSuWDLYSg495e4AC/view?usp=sharing

