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Racisme

Sinds de dood van George Floyd vinden in veel Amerikaanse steden demon-
straties plaats. Ook in grote Europese steden werd er dit weekend gedemon-
streerd tegen racisme. (Foto Pixabay)

VERENIGDE STATEN / Op maandag 25 mei kwam George Floyd om. Hij stierf 
door het gewelddadige optreden van een agent. Al een week zijn er protes-
ten tegen racisme in de Verenigde Staten van Amerika. De onrust neemt toe. 

George Floyd is een zwarte man. Hij 
werd gearresteerd door vier witte agen-
ten. Hoewel hij wilde meewerken, werd 
hij hardhandig aangepakt. Eén van de 
agenten zette zijn knie op de nek van 
Floyd. De man schreeuwde dat hij geen 
lucht meer kreeg. Maar daar luisterde 
geen enkele agent naar. George Floyd 
kwam om door verstikking.

Racisme
Omstaanders filmden het voorval. De 
agenten werden ontslagen. Maar veel 
mensen willen dat ze ook gestraft wor-
den. President Donald Trump komt 
niet tussen. Hij legt geen verdere straf 
op voor de agenten. Dat zet veel kwaad 
bloed. In de VS worden wel meer zwarte 
mensen hardhandig aangepakt. Racisme 
is een vaak voorkomend probleem. Heel 
wat zwarte en witte mensen protesteren 
tegen het geweld.

Protest
Er zijn duizenden vreedzame betogin-
gen. Maar er zijn ook protesten die uit 
de hand lopen. Dan worden er auto’s of 
gebouwen in brand gestoken. President 

Trump kondigde aan dat mensen niet 
langer buiten mogen na 19 uur. Hij stelt 
duizenden soldaten ter beschikking. Zij 
krijgen de toestemming om geweld te 
gebruiken om de protesten te stoppen. 
Veel mensen fronsen hun wenkbrauwen. 
Ze zijn bang dat deze maatregelen uit de 
hand lopen. Geweld is niet de oplossing 
om dit probleem aan te pakken. Het leidt 
tot meer haat en verdeeldheid.


