
RightsTalk – Factsheet Etnisch Profileren 

Workshop & debat in coproductie met het landelijk secretariaat van Amnesty Nederland 

Inleiding 

Etnische minderheden worden in Nederland vaker onderworpen aan politiecontroles dan witte 

Nederlanders. ‘Etnisch profileren’ is een vorm van discriminatie en daardoor in strijd met 

mensenrechten. Het vertrouwen in de politie wordt erdoor geschaad en dat maakt de 

criminaliteitsbestrijding minder effectief, stelt Amnesty.  

Amnesty richt zich met de oproep om etnisch profileren te onderkennen en aan te pakken tot de 

politie, regering, Openbaar Ministerie en politici. Daarnaast is het informeren en betrekken van het 

publiek bij het onderwerp belangrijk, omdat de politie midden in de samenleving staat. Politiebeleid 

en -optreden zijn een reflectie van wat er in de samenleving speelt. Daarom is het bespreken van 

etnisch profileren zo belangrijk. Maar wat is etnisch profileren nu precies? Wanneer en waar doet 

het zich voor? Wanneer mag de politie iemand fouilleren of om zijn ID vragen? Treft etnisch 

profileren ons allemaal? En wat kun je eigenlijk aan doen? 

Coproductie/contactinformatie  

Ben je van plan een lokale bijeenkomst te organiseren gericht op voorlichting en bewustwording 

van publiek over etnisch profileren? Neem voor coproducties, voorbespreking en/of het bestellen 

van materialen contact op met: Gerbrig Klos, g.klos@amnesty.nl, 020-6264436. 

(Enige financiële ondersteuning voor programmering is bespreekbaar.) 

Doelgroep: algemeen publiek met focus op (jongere) mensen met een asiel- of 

migratieachtergrond. (Dus niet voor bereiken van politie of andere professionals) 

Geschikte werkvormen: mix van korte presentatie (talk), workshop (doen) en debat 

Links naar materialen en achtergrondinformatie 

Amnesty-informatie over etnisch profileren: www.amnesty.nl/dossier-etnisch-profileren 

(links naar Amnesty onderzoek, publieksrapport, blogs, persberichten en audiovisuele materialen) 

Video’s: 

-‘Gelijkheid onder druk: de impact van etnisch profileren’ (5 min), november 2013, Amnesty & 

Open Society Foundation: www.amnesty.nl/dossier-etnisch-profileren 

-‘Politie discriminatie in Nederland’ (10 min), oktober 2013, DOETANK & Gikkels: 

www.controlealtdelete.nl 

-‘Rechtsstaat: etnisch profileren’ (15 min), NTR Schooltv, mei 2014:  

http://www.schooltv.nl/video/dossier-maatschappijleer-rechtsstaat-etnisch-profileren/ 

-Korte digitale colleges van Professor Daniel Wigboldus via Universiteit van Nederland over hokjes-

denken en hoe je kunt voorkomen dat je zelf discrimineert: 

http://www.universiteitvannederland.nl/college/hoe-houden-onze-hersenen-ons-voor-de-gek/ 

Overig: 

-In overleg is ook een fototentoonstelling ‘De impact van etnisch profileren’ te leen 

-Materiaal voor verspreiding: publieksrapport ‘Gelijkheid onder druk: de impact van etnisch 

profileren’ en folder ‘Fact Sheet Etnisch Profileren’ 

Suggesties voor vragen/stellingen in de discussie  

Wie wil een ervaring met een politiecontrole delen? Voelde je je daarbij gediscrimineerd? 

Is het nu zo vervelend zo’n proactieve politiecontrole (identiteits-, verkeerscontrole of preventief 

fouilleeractie. Als je niets hebt misdaan duurt zo’n controle maar een paar minuten.   

Als etnische minderheden zich gemiddeld vaker schuldig maken aan een strafbaar feit is het toch 

logisch dat de politie mensen uit deze groepen vaker controleren. 
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Iedereen heeft vooroordelen die (in meer mindere mate) doorwerken in je handelen, dat noem je 

toch geen discriminatie?    

Waar komt die roep uit de samenleving om een stevig veiligheidsbeleid vandaan?   

Hoe (onveilig) is het eigenlijk in Nederland? 

Veruit de meeste Nederlanders hebben zijn voor maatregelen als preventief fouilleren. ook een 

ruime meerderheid van het parlement stemde in met uitbereiding ervan. Als de meerderheid hier 

voor is, kan het toch ook?  

De politie zegt dat ze niet alleen op huidskleur of etnische afkomst selecteert, maar ook op leeftijd, 

bepaalde kleding (sportkleding, sierraden, sweaters met capuchon) en voertuig (dure auto’s). Zo 

voorkom je juist discriminatie, toch?   

Het is toch goed dat de politie vooral proactief handhaaft en niet pas in actie komt als een 

strafbaar feit is gepleegd. 

Hoe kun je etnisch profileren voorkomen? 


