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Omschrijving van de vraag
Toelichting:

Het door de partij Groen gedomineerde stadsbestuur slaagt er keer op keer in om de
Gentse politie onterecht te beschuldigen van racisme, daar waar de Gentse flikken
gewoon hun werk doen. Onze politie zou blijkbaar aan “etnisch profileren” doen. Ik heb
in het verleden deze onterechte aanklachten al vaak aangekaart.
Maar Groen blijft het gaspedaal induwen. Binnenkort wordt het groene gemeenteraadslid
Hafsa El-Bazioui schepen. Het lag het in de lijn der verwachtingen dat de toekomstige
schepen zich als prominent bestrijder van het racisme zou profileren. Daar is niets mis
mee. Maar dat dit gebeurt op de kap van onze Gentse politie is, moet iedereen er maar bij
nemen.
Het is trouwens niet de eerste keer dat we dit meemaken. Eén van de voorbeelden is haar
reactie die we konden optekenen bij de identiteitscontroles van de Gentse politie n.a.v. de
gerichte drugs- en criminaliteitscontroles in de wijk Brugse Poort. Ook toen sprak men
over “etnische profilering” en richtte men een heuse werkgroep op. Want – zo vertelde
men ons – “Mohammed” wordt veel vaker in Gent gecontroleerd dan “Matthias”. En dit
kan niet, volgens het stadsbestuur. Later bleek dat de gearresteerde dealers niet de naam
"Matthias" droegen.
Nu horen we opnieuw hetzelfde geluid in het meest recente interview met toekomstig
schepen El-Bazioui. Ook daar verkondigde zij dat er een probleem is met de Gentse
politie op dit vlak.
Vraag:

Graag had ik van de burgemeester vernomen of er effectief een dergelijk probleem is.
Indien ja, op wat baseert men zich? Indien niet, zal de toekomstige schepen in deze door
het stadsbestuur teruggefloten worden?

