Stop preventief fouilleren

Hoewel preventief fouilleren een directe inbreuk op onze vrijheid is, werd dit door de overheid
gerechtvaardigd door te stellen dat ze opkomen voor onze veiligheid en dat dit gebeurde zonder
aanzien des persoons. Iedereen in een vooraf aangewezen risicogebied kan gefouilleerd
worden, zodat er geen sprake is van discriminatie. Nu blijkt echter dat onze Burgemeester een
wijziging door wilt voeren, waardoor het preventief fouilleren verandert in gerichte zoekacties.
Amsterdam Sociaal ziet preventief fouilleren als een oneigenlijk machtsmiddel van de
overheid, die ons van onze vrijheid berooft. Al sinds 2009 stellen wij dat dit willekeur en
discriminatie in de hand wekt en dat het teveel macht aan een overheid geeft. Amsterdammers
kunnen zonder aanleiding of enige vorm van verdenking staande worden gehouden,
gefouilleerd en onderzocht worden. De overheid is hiermee eigenaar over ons lichaam en onze
vrijheid geworden. Werken wij hier namelijk niet aan mee, dan worden we gearresteerd en
alsnog gefouilleerd, maar dan in gevangenschap.
Deze zorgen worden gedeeld door onze Nationale Ombudsman en de Nederlands Juristen
Comité voor de Mensenrechten (NJCM). Het NJCM stelt dat “Ook al wordt het preventief
fouilleren als controlemiddel ‘zonder aanzien des persoon’ ingezet, is er niet alleen in de
uitvoering maar ook institutioneel een risico dat het leidt tot etnisch profileren (paragraaf 5.5
MvT). Preventieve fouilleeracties komen immers vaker voor in - achterstands - wijken met hoge
criminaliteitscijfers waar relatief veel allochtonen en migranten wonen”.
Het wordt daarom tijd dat we de kosten tegen de baten opwegen. Is deze vorm van veiligheid
bieden het waard om onze vrijheden op te geven?
Het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement heeft een rapport geschreven waarin ze
onder andere de opbrengsten van het preventief fouilleren vanaf 2001 tot en met 2007 in kaart
brengen. Dat levert de volgende gegevens op; In 2008 bleek het preventief fouilleren van
15.973 Amsterdammers te leiden tot 137 aanhoudingen. Een percentage van 0.85 procent. Er
werden daarnaast 10 vuurwapens gevonden, waar 581 agenten 2734 uur mee bezig zijn
geweest. In 2007 zijn 16.850 Amsterdammers preventief gefouilleerd, wat resulteerde in 116
aanhoudingen. Dat is een percentage van 0.68 procent. Er werd in totaal één vuurwapen
gevonden en de betrokken politieagenten zijn hier in totaal 3253 uur mee bezig geweest.
Hoewel preventief fouilleren dus in strijd is met onze mensenrechten en het qua resultaten niet
bijster succesvol is, is onze burgemeester van plan om deze rechten verder in te perken. Niet
alleen pleitte hij voor invoeren van bodyscans in de stad, ook heeft Eberhardt van der Laan het
voornemen om kinderen tot twaalf jaar en volwassenen ouder dan 65 jaar uit te sluiten van het
preventief fouilleren. De burgemeester beargumenteerd deze leeftijdsdiscriminatie door te
stellen dat uit politiecijfers blijkt dat deze groepen amper bij wapenincidenten betrokken zijn.
Amsterdam Sociaal vindt dit een zeer zorgelijke ontwikkeling. Niet alleen is dit een zuivere vorm
van discriminatie, ook worden politiecijfers misbruikt om onschuldige mensen aan te houden.
Wat is stap twee? Lezen we straks in de krant ‘Uit politiecijfers blijkt dat vooral allochtone
Amsterdammers bij wapenincidenten betrokken zijn, daarom fouilleren we alleen allochtonen’?
Dit soort praktijken horen thuis in een totalitaire staat, maar zijn een gotspe in onze democratie,
waarin we claimen dat onze vrijheden verankert zijn in de Grondwet. Vrijheden die, beetje bij
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beetje, steeds verder worden ingeperkt. Daarom pleit Amsterdam Sociaal voor afschaffing van
het preventief fouilleren.
Kies voor vrijheid, gelijkheid en tolerantie. Amsterdam had ‘t. Geef het terug! Stem Amsterdam
Sociaal – Lijst 14.
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