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Politie belazerd Amsterdamse Gemeenteraad

Na  het  met  veel  geweld  verwijderen  van  de  spandoeken  tegen  minister  Verdonk,  in
november  2005,  beloofde  Burgemeester  Cohen  de  zaak  te  onderzoeken  en  de
gemeenteraad hierover te informeren. De politierapportage is eindelijk af en zal morgen 11
januari in de raadsvergadering worden besproken.

Het verwijderen van de spandoeken door de Mobiele Eenheid en de manier waarop dat
gebeurde, kwam Cohen in november al op een storm van kritiek te staan. De vrijheid van
meningsuiting moet ten allen tijde worden gewaarborgd en juist als een minister zo faalt dat
daarbij  mensen  de  dood  vinden,  is  kritiek  gerechtvaardigd.  Ook  de  fracties  in  de
gemeenteraad hadden forse kritiek. Vanwege het gedraai en gedraal van de politie tijdens
de  commissievergadering  wilde  Groen  Links  wilde  een  onafhankelijk  onderzoek  en
Amsterdam Anders/de Groenen eiste dat de politie eindelijk de waarheid zou spreken. Ook
de andere fracties hadden kritiek op het besluit of de wijze van uitvoering.

De rechter heeft de gemeente inmiddels in het ongelijk gesteld. De spandoeken moeten
blijven hangen en moeten worden terug gegeven. Er is geen sprake van smaad en op een
minister mag je best in harde woorden kritiek uitten. 

Het onderzoek van de politie naar de gang van zaken is inmiddels af. De verwachting van de
bewoners  van de panden waar  de invallen  hadden plaatsgevonden,  is  bewaarheid.  Het
politierapport staat vol met onwaarheden terwijl belangrijke feiten zijn weggelaten en veel
vragen van raadsleden niet zijn beantwoord. Vooruitlopend op het politierapport hebben de
bewoners van de panden zich in een comité verenigd en zelf de gang van zaken onderzocht.
De getuigenissen van de invallen is aan de raadsleden toegestuurd. Ook is in een directe
reactie op het politieonderzoek forse kritiek geuit. Op tientallen punten spreekt de politie niet
de waarheid. Feiten worden verdraaid of gewoon verzonnen. Ook is het verslag gebrekkig
op veel punten die van belang zijn voor een goede afweging door de raad.

Wij gaan er van uit, dat de raad voet bij stuk houdt,  en een onafhankelijk onderzoek zal
eisen. Een beoordeling van het door de politie gebruikte geweld is niet mogelijk op basis van
dit  rapport.  De gemeenteraad van Amsterdam wordt bewust voorgelogen door het eigen
politiekorps. Het onmogelijk maken van het protest van burgers is al een zware aanslag op
de democratische rechten van burgers. Dit politierapport toont de ware minachting voor de
democratie. 

 


