
‘Het is wachten op 
de volgende video’

Ook kleinere 
manifestaties 
tegen racisme in 
Gent en Brussel

Met slogans als ‘Stop racisme’, 
‘Racisme is dodelijk’ en ‘We can’t 
breathe’ betoogden gisteren zo’n 
500 demonstranten op het Sint-
Pietersplein in Gent. Op het plein 
waren kruisjes aangebracht zodat 
de demonstranten voldoende af-
stand van elkaar konden houden. 
De betoging tegen het racisme in 
Amerika duurde zo’n halfuur. 
Door het ministeriële besluit om-
trent de coronamaatregelen mo-
gen dergelijke bijeenkomsten in 
principe niet. Toch werd tijdens de 
demonstratie niet ingegrepen 
door de politie. Mogelijk krijgen 
de organisatoren wel een boete.

In Brussel hield een vijftigtal 
mensen een sit-in op het Munt-
plein. De aanvankelijk geplande 
manifestatie van Black Lives Mat-
ter België werd afgelast na een 
slechte organisatie en tegenstrijdi-
ge communicatie. De aanwezigen 
besloten op eigen houtje, in 
samenspraak met de politie, een 
korte zitactie te houden op ander-
halve meter afstand van elkaar.

Zwarte pijn eindelijk ge-
hoord 
‘Na alle negatieve emoties van de 
afgelopen dagen, krijg ik weer wat 
hoop, nu ik zoveel mensen bij el-
kaar zie’, zegt demonstrant Jean-
Luc Nsengiyumva (49) uit Sint-Pie-
ters-Woluwe. ‘Het mooiste was dat 
er ook niet-zwarte mensen waren. 
Ik zag bijvoorbeeld een wit meisje 
huilen. Zoiets geeft hoop. Het 
betekent dat de pijn van zwarte 
mensen stilaan gehoord wordt.’

Volgens Dido Iakama, de coör-
dinator van de vzw Change, is er 
volgende week een groter protest 
gepland. ‘In België vormen politie-
geweld en racial profiling ook een 
actueel debat. We protesteren om 
Amerikaanse toestanden te voor-
komen. Dat is beter dan genezen. 
(kma, mju)

Op het Gentse
Sint-Pietersplein protesteerden 
zo’n 500 mensen. In Brussel 
daagde een vijftigtal betogers op.
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Bankole Thompson is een populaire radio-
presentator uit Detroit en columnist bij 
The Detroit News. Daarnaast is hij hoofd-
redacteur van The Pulse Institute, een denk-
tank tegen armoede.

Hoe is de sfeer in de straten van Detroit?
‘Vergelijkbaar met de sfeer in andere Ame-
rikaanse steden. Ook hier in Detroit, de 
stad met de grootste Afro-Amerikaanse 
bevolking in de VS, komen mensen op 
straat, woedend en bezorgd om de status-
quo rond het politiegeweld, vooral dan te-
gen zwarte burgers. Wat we nu zien in de 
straten van Amerika, is de pijn, het lijden 
dat generaties zwarten voelen en al hebben 
gevoeld door de racistische praktijken van 
de politie. De mensen zijn het nu echt zat.’

George Floyd is slechts de meest recente in 
een rij van slachtoffers van politiegeweld.
‘Precies, en daarom klinken de oproepen 
tot kalmte en rust nogal hol. De betogers 
zien geen structurele oplossing. Dit ge-
beurt zo vaak, en zo zelden wordt de poli-
tieagent in kwestie daarna veroordeeld. 
Dat maakt de mensen boos. Ze geloven dat 
het alleen maar wachten is op de volgende 
video met alweer een dodelijk incident. In 
februari, vlak voor de coronacrisis, was het 
mijn beurt om aan de universiteit van 
Michigan de jaarlijkse toespraak rond het 
thema “van slavernij naar vrijheid” te hou-
den. Ik koos daarvoor als titel: “De zwarte 
treurzang: de verlossende noodzaak van 
genezing binnen Amerika’s democratie.” 
Dat zie je nu op straat. Eén langgerekte 
kreet om mensenrechten, één grote oproep 
voor de waardigheid van zwarte burgers.’

‘Er heerst veel woede over de straffeloos-
heid van de politie. Dit overkomt blanke 
vrouwen, mannen of kinderen niet. Door 
de lange periode van slavernij in dit land, 
gevolgd door de rassensegregatie, heeft 
angst zich flink genesteld in de psyche van 
de zwarten. Zwarte ouders sporen hun kin-
deren aan om zich altijd nederig op te stel-
len tegenover de politie, omdat die hen 
niet het voordeel van de twijfel zal gunnen 
en een confrontatie dodelijk kan zijn.’

‘De mensen eisen verandering, nu met-
een. Dit doet denken aan de marsen van de 
burgerrechtenbeweging in Amerika. Ik ben 
ook zeer blij te zien dat het protest ook op 
andere landen overslaat. Zaterdag was er 
een betoging voor de Amerikaanse ambas-
sade in Berlijn. De internationale solidari-
teit in deze strijd voor menselijke waardig-
heid doet goed.’

Net als de aangrijpende boodschap van de 
politiechef uit Minneapolis aan de nabe
staanden van George Floyd? De korpschef 
heeft de vier betrokken agenten meteen 
ontslagen en zegt dat hij zich verpletterd 
voelt door Floyds dood.
‘Mooie excuses, maar hoe vaak hebben we 
al eerder gehoord dat “echt alles in het 
werk zal worden gezet om dit recht te zet-
ten”, waarna er toch weer niets gebeurt? In 
plaats van mooie woorden dringen zich 
echte, betekenisvolle hervormingen op. 
Stel een voorbeeld, en arresteer en berecht 
zulke politieagenten. Waak erover dat 
bestraffing ook daadwerkelijk volgt.’

Terwijl de VS het voorbije weekend in lich
terlaaie stonden, vroeg een commentator 
op CNN zich af: waar is het leiderschap? 
Vindt u Trump een afwezige leider die de 
onrust nog oppookt?

‘Acht jaar lang hadden we een zwarte presi-
dent, maar Obama kon de agressie door de 
politie evenmin een halt toeroepen. Ieder-
een weet inmiddels wie Donald Trump is. 
Hij vuurt zijn radicale basis verder aan. 
Trump heeft het klimaat nog verder verer-
gerd, maar wat de betogers in Amerika’s 
straten vragen, gaat verder dan hem. De 
grieven en eisen zijn ouder dan dit presi-
dentschap. De zwarte woede bestrijkt meer-
dere generaties.’ 

‘Daarom wil ik het niet te veel hebben 
over Trump, en ook niet over de nadruk die 
hij nu legt op het geweld en de plunderin-
gen in de marge van de betogingen. Alle ge-
weld moet natuurlijk worden verworpen, 
maar daarop de focus leggen is een aflei-
dingsmanoeuvre van waar het hier werkelijk 
over gaat. De focus ligt bij dodelijk politie-
geweld en de strijd van zwarten voor de er-
kenning van hun mensenrechten en hun 
menselijke waardigheid.’

Van wie of vanuit welk niveau moet die 
verandering dan komen?
‘Natuurlijk heb je nationaal leiderschap no-
dig, maar Trump bepaalt niet wie de burge-
meester wordt van Detroit of van Minneapo-
lis. En de burgemeesters van die steden be-
noemen de korpschef van het lokale 
politiekorps. Daarom verwacht ik veel meer 
actie vanuit de steden, de lokale politiekorp-
sen en de afzonderlijke staten. De hervor-
ming zal niet van bovenaf worden opgelegd, 
en daarom moet de verandering van onder-
aan komen. Is er een dodelijk incident met 
een politieagent, dan kan de korpschef 
daarvoor de verantwoordelijkheid nemen 
door zelf op te stappen. Of de burgemeester 
kan hem ontslaan. De agent in kwestie 
moet worden opgepakt en berecht en een 
passende straf krijgen.’

‘Tegelijk kunnen de politieopleidingen
veel meer aandacht besteden aan een gron-
dige screening van de kandidaten. Als agen-
ten die over de schreef gaan tegenover zwar-
te burgers de cel ingaan en de politiechef 
ontslagen wordt, dan zou de mentaliteit wel 
degelijk veranderen, geloof me.’

De zwarte woede bestrijkt meerdere
generaties, zegt Bankole Thompson, en overstijgt het presidentschap van 
Donald Trump. ‘Ook Obama kreeg het geweld niet gestopt.’

INTERVIEW BANKOLE THOMPSON ∙ Radiohost uit Detroit

Ine Roox

‘Zwarte ouders sporen 
hun kinderen aan om zich 
altijd nederig op te stellen 
tegenover de politie, omdat
die hen niet het voordeel 
van de twijfel zal gunnen'

‘Als we de 
terechte woede 
kanaliseren 
in vreedzame, 
volgehouden en 
effectieve actie, 
kan dit een 
kantelpunt 
worden’
Barack Obama
Expresident VS 
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