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Een monopolie van legaal geweld door de staat wordt hedendaags gezien door velen als een 

definiërend karakteristiek voor een modern land. Doorheen de 20ste eeuw is het respect voor 

mensenrechten ook van groot belang bij vele democratieën. Edoch ziet de VS dat deze twee 

fundamentele karakteristieken vaak botsen.  

De evenementen van de laatste maanden in de VS hebben het gesprek over het monopolie van 

legaal geweld door, onder andere, de politie, weer aangekaart. Er moet opnieuw nagedacht worden 

over hoe sommige politiekorpsen de basismensenrechten kunnen respecteren, en toch een 

rechtvaardig systeem voor legaal geweld kunnen handhaven.  

De VS is er zich van bewust dat er veel moet gedaan worden om de situatie omrent de brutaliteit van 

politiekrachten te reguleren. Het debat van het UN Mensenrechtencomité op 17 Juni omtrent “the 

current racially inspired human rights violations, systemic racism, police brutality and the violence 

against peaceful protest” heeft de VS laten nadenken over mensenrechtenschending. Tegelijk wil de 

VS laten zien aan het comité dat haar inspanningen rond het limiteren van mensenrechtenschending 

toch vruchten afwerpt. De VS is toegewijd aan het verdedigen van mensenrechten met een sterk 

politiesysteem. 

Klaarduidelijk hebben schendingen van mensenrechten in sommige plekken vaak te maken met het 

systematisch racisme. De VS ziet in dat er een ongelijkheid bestaat in het gebruik van politiemacht 

tegen verschillende groepen. Volgens een rapport (1) van het Bureau of Justice Statistics (BJS) hebben 

mannen van Afrikaans-Amerikaanse afkomst in 2018 een 5.8-maal hogere kans op een 

gevangenisstraf dan blanke mensen. Ook hebben Afrikaans-Amerikanen volgens een onderzoek 

(2)van het National Violent Death Reporting System 2.8 keer meer kans om te overlijden bij gebruik 

van lethale kracht door de politie. De VS wil hierdoor een sterker en rechtvaardiger politiekorps 

creëren, wat de vrijheid en gelijkheid van de mens zal promootten. 

Dit probleem wordt wel stevig aangepakt door zowel de federale regering als de staten. Volgens 

onderzoek (3) uit het Pew Research Center uit 2018 daalt de kans op een gevangenisstraf voor 

Afrikaans-Amerikaanse mensen in de laatste tien jaar aanzienlijk. De VS heeft dus al zeer goede 

stappen in de juiste richting gezet. 

Er bestaan ook voorbeelden van wetveranderingen die de situatie verbeteren. Zo is er in de staat 

Massachusetts het amendement H.4860 voor politiehervorming goedgekeurd. Ook wordt er gewerkt 

aan een nationale politiehervorming. Het House of Representatives heeft zo het wetvoorstel H.R.7120 

- George Floyd Justice in Policing Act of 2020 goedgekeurd. 

Deze wetveranderingen zijn bijzonder belangrijk in de VS, omdat het gebruik van legitiem geweld van 

verschillende oorsprongen vastligt in de Grondwet. Er is in de Grondwet sprake van een legitiem 

gebruik van geweld door de federale staat, maar er ligt ook veel autonomie in de handen van de 50 

staten, die gezien worden als semi-soeverein. De federale staat wil dus de staten dus aansporen om 

meer aandacht te besteden aan de mensenrechten, die in het verleden niet van de eerste prioriteit 

waren. 

Bovendien is er in de VS een reële nood aan een sterke staatsmacht. Het tweede amendement van 

de Amerikaanse grondwet geeft burgers het recht vuurwapens te dragen. Om een complete 

destabilisatie te voorkomen, is het dus essentieel om als bestuur duidelijke regels te hanteren over 

hoe een politiemacht hiermee omgaat. In de toekomst wil de VS federale regels vastleggen over de 

rechtvaardiging van legitiem geweld. 

Concluderend is de VS heel bewust van mensenrechtenschendingen, en wilt doormiddel van een 

sterkere staatsmacht veiligheid creëren voor elke Amerikaan. Andere landen zouden het voorbeeld 



van de VS kunnen volgen om een beter judicieel en executief systeem te creëren. Het UN zou 

bijvoorbeeld landen kunnen aansporen om ook een sterker en rechtvaardiger politiekorps te maken. 
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