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Beste mevrouw dijksma,
Afgelopen vrijdag zijn er in Utrecht meer dan honderd mensen gearresteerd bij een geweldloze
demonstratie. Zij spraken zich uit over een van de belangrijkste problemen van deze tijd: de
klimaatcrisis. Omdat deze crisis zo urgent is, maar niet gehoord lijkt te worden, kiest Extinction
Rebellion voor geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid als middel. Natuurlijk begrijpen wij dat
het onwenselijk is dat demonstraties een gevaar vormen voor het verkeer, de volksgezondheid
of de openbare orde. Ook snappen wij dat bij het breken van de wet consequenties horen. Voor
de blokkades van afgelopen vrijdag was immers geen toestemming van de gemeente verleend,
waarvoor demonstranten gearresteerd zijn.
Toch maken wij, linkse politieke jongerenorganisaties van Utrecht, ons zorgen over de
manier waarop deze arrestaties hebben plaatsgevonden. We vragen ons af in hoeverre het
demonstratierecht en het beschermen van burgers voor gezondheidsrisico’s vrijdag
gewaarborgd bleven. We vinden het namelijk enorm belangrijk dat iedere burger rechtvaardig
wordt behandeld door de politie.
Allereerst zijn erg geschrokken van de massale arrestaties vrijdag, omdat u hiermee duidelijk
heeft gemaakt dat demonstraties zonder toestemming in Utrecht keihard aangepakt zullen
worden. De gemeente liet vooraf weten dat er zou worden ingegrepen: “Blokkades opwerpen is
strafbaar en wordt dan ook niet als demonstreren gezien.” (AD Utrecht, 25 februari) Een groot
deel van de demonstranten is preventief opgepakt. Ook werden er amper waarschuwingen
gegeven door de politie en was er volgens ooggetuigen sprake van een agressieve houding van
agenten.

In plaats van het aangaan van de dialoog is er dus gekozen voor een 'zero-tolerance'-aanpak. Dit
terwijl de demonstratie geweldloos verliep en geen gevaar veroorzaakte, op verkeershinder na.
We vragen u te reflecteren op dit vertoon van spierballen en het signaal dat dit afgeeft. Kunnen
burgers die willen demonstreren nog rekenen op een rechtvaardige behandeling door de politie?
Ten tweede zijn we verontwaardigd over de manier waarop er met de coronamaatregelen is
omgegaan door de politie. Het plaatsen van veertig mensen in een stadsbus voor meerdere uren
met beperkte mogelijkheid tot ventilatie is niet verantwoord tijdens deze pandemie. Dit had
voorkomen kunnen worden. Als reden voor de arrestaties werd genoemd dat de demonstraties
een gevaar vormden voor de volksgezondheid, terwijl vóór het optreden van politie de afstand
bewaard werd en mensen mondkapjes droegen. Het gevaar voor de volksgezondheid leek dus
juist te ontstaan door het politieoptreden.
In uw beantwoording van de raadsvragen van 1 maart erkent u niet dat er op dit vlak iets
misging bij het afhandelen van de gearresteerden. Dit vinden wij kwalijk. We zijn van mening dat
de overheid de gezondheid van haar burgers zo goed als mogelijk zou moeten beschermen, ook
als deze burgers een strafbaar feit gepleegd hebben.
Wij zouden graag zien dat burgers in Utrecht, jong en oud, van alle achtergronden, kunnen
vertrouwen op een rechtvaardig en proportioneel politieoptreden, waarbij hun gezondheid zo
goed als mogelijk wordt beschermd. We vragen ons af of u deze wens en hierboven genoemde
zorgen met ons deelt. Hoe zou een situatie als deze in de toekomst kunnen worden voorkomen?
Wij zouden hierover graag met u meedenken.
We kijken uit naar uw antwoord,
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