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Amerikanen protesteren tegen politiegeweld 

In Amerikaanse steden is het al dagen onrustig. Mensen 

protesteren tegen politiegeweld. Dat kostte de 46-jarige 

George Floyd namelijk het leven. “Puur racisme”, zeggen 

velen. George was van Afrikaanse afkomst.  

 

Arrestatie 5 

Vorige week belde een Amerikaanse winkelier de politie. Dat 

was in de stad Minneapolis Een klant wilde betalen met vals 

geld, zei hij. De politie arresteerde de verdachte. George 

Floyd heette hij. De man was 46. Hij had een dochtertje van zes en woonde nog maar enkele jaren in 

de stad. Door de coronacrisis zat hij zonder werk. Mensen filmden zijn arrestatie. George bood geen 10 

weerstand. Toch pakte de politie hem hard aan. Acht minuten lang drukten ze hem tegen de grond. 

Met drie zaten ze op hem. Daardoor kreeg George kreeg geen adem meer. Hij overleefde het niet.  

 

Ontslagen 

Wou George echt betalen met vals geld? Dat is niet zeker. Moest hij zo hard worden aangepakt? 

Natuurlijk niet. Maar toch gebeurde het. Al gauw gingen de filmpjes rond. Ze stonden op Instagram, 15 

Facebook en Twitter. Er werd opgeroepen tot protest. Daarop werden de vier politiemannen 

ontslagen. Maar dat lokte nog meer protest uit. “Ik begrijp ook niet dat ze niet worden aangehouden”, 

zei Jacob Frey. Hij is de burgemeester van Minneapolis. Al jaren probeert hij blank en zwart met 

elkaar te verzoenen. Hij riep ook op tot kalmte. “Laten we nu zelf geen geweld gebruiken.”  

 

Avondklok  20 

Het protest breidde zich uit naar wel dertig steden. “Veel protest is nochtans vreedzaam”, vertelt VRT-

journalist Björn Soenens. Hij woont in de VS. “Er zijn stille wakes. Er zijn kalme optochten met borden 

en slogans. Mensen leggen bloemen neer. Er worden kaarsen gebrand… Maar ’s avonds komen 

relschoppers meedoen. Die plunderen winkels. Ze vallen de politie aan.” In veel steden is nu de 

avondklok ingesteld: na 20 uur mag niemand nog op straat komen. Maar dat gebeurt toch. Intussen is 25 

een van de vier politiemannen aangehouden. “Nu de drie andere nog!” eisen de betogers.  

 

Slavernij 

Amerikanen betoogden al eerder tegen politiegeweld. Want vooral Afro-Amerikanen zijn het 

slachtoffer. Het zijn de Amerikanen van Afrikaanse afkomst. Er wonen ongeveer 36 miljoen Afro-

Amerikanen in de VS. En ze hebben het nooit gemakkelijk gehad. Tot 1865 leefden veel van hen in 30 

slavernij. Pas in 1964 kregen ze evenveel rechten als de blanken. Toch er is nog altijd heel veel 

ongelijkheid. Veel racisme ook. “Als je zwart bent, ben je niet echt vrij”, zegt een van de betogers. 

“Ook al zegt de wet van wel. Je kunt nooit echt rustig over straat lopen.”  

 

Black Lives Matter 

Opvallend: tijdens veel betogingen lopen blanken en zwarten broederlijk naast elkaar. En ook 35 

politiemannen protesteren mee. Ze dragen vlaggen van ‘Black Lives Matter’ (‘zwarte levens doen er 

toe’). Die organisatie ontstond na vorig politiegeweld, in 2014. Ze is tegen racisme. En ze wil vooral 

een vredelievende oplossing. Bekende sportmannen en rappers roepen ook op tot kalmte. Hopelijk 

helpt dat, want president Trump toonde tot nu toe weinig begrip voor het protest.  

Naar: De Standaard 2 juni, tijd.be, bostonglobe.be, blacklivesmatter.com 

Betogers tonen een foto van George Floyd 

de weerstand = het verzet, de tegenstand 

vreedzaam = rustig, kalm 
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