
   

Commissie: Mensenrechtencomité 

Onderwerp: Een verklaring opstellen om mensenrechtenschending door de staat tegen te gaan en te 

vermeiden dat de staat misbruik van hun monopolie van legaal geweld maakt.  

Afgevaardigde land: Frankrijk 

 

Frankrijk is één van de vele landen met geweld in demonstraties. In feite, het komt steeds vaker voor 
dat er iemand vol met blauwe plekken een manifestatie verlaat. Ook worden er veel mensen verblind 
door traangas. Traangas wordt inderdaad gebruikt om het volk onder controle te houden, en om te 
tonen dat de staat “de baas” is.  
In dit document zal Frankrijk haar mening over dit onderwerp uiten en uitleggen waarom ons land dit 
vindt.  
 
Frankrijk is tegen het geweld in demonstraties van de Franse politie. Het is een recht om te mogen 
demonstreren en te zeggen wat je denkt en vindt. Frankrijk vindt niet dat het eerlijk is om dit recht van 
velen weg te nemen doordat er zoveel geweld wordt gebruikt en vaak wordt gestart door de politie.  
Een heel bekend voorbeeld zijn de Gilets Jaunes die protesteerden tegen de stijgende prijzen van 
gas. Er werd heel veel geweld gebruikt aan de kant van de demonstranten, maar het was niet 
ongewoon om naar huis te komen met een paar blauwe plekken en bloed, of verblind door traangas -
gekregen door de politie- ook wanneer de demonstranten rustig waren. Dit soort gedrag van de 
autoriteiten maakt het volk alleen maar bozer en gewelddadiger. 
Het volk zou in vrede moeten kunnen demonstreren omdat ze het recht hebben om dit te doen.  
L'article R434-2 du code de la sécurité intérieure : 
« Placées sous l'autorité du ministre de l'Intérieur pour l'accomplissement des missions de sécurité 
intérieure, et agissant dans le respect des règles du code de procédure pénale en matière judiciaire, 
la police nationale et la gendarmerie nationale ont pour mission d'assurer la défense des institutions 
et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l'ordre publics, la protection 
des personnes et des biens ». 
 
Het meest belangrijke van dit artikel van de “code de deontologie de la police nationale et de la 
gendarmerie nationale” is dat de missie van de politie en de gendarmerie is om zeker te zijn dat de 
regels gevolgd worden, dat er vrede is en openbare orde is, en dat het volk en de goederen 
beschermd zijn. 
Dit toont dat Frankrijk vrede en veiligheid wil, door middel van de politie. 
Frankrijk heeft een democratische politiek systeem, en heeft dus duidelijk een recht voor opstand. Het 
is legaal om te klagen over iets dat het volk vindt dat anders kan. Omdat er een recht is hiervoor, zou 
het in principe zo moeten zijn het volk klagen mag. Dat de politie en de gendarmerie tegen 
demonstranten geweld gebruiken, gaat helemaal tegen de wet van Frankrijk.  
 
Het Black Lives Matter beweging is niet alleen bezig in de Verenigde Staten, maar overal in de 
wereld, inclusief Frankrijk. Het volk is aan het schreeuwen en aan het smeken voor een halt aan dit 
soort geweld. Niemand vindt het normaal dat onschuldige mensen worden vermoord door politie en 
omdat de politie het vermoeden heeft dat er iets mis is. Onschuldige mensen worden overal vermoord 
door politie, ook in Frankrijk. Adama Traoré is een 24 jaar oude man die op de grond lag met een 
politieagent zijn knie op Adama zijn nek voor 9 minuten. Dit was in 2016 en mensen zijn nog steeds 
voor gerechtigheid aan het smeken.   
 
Voor het imago van Frankrijk is zoveel geweld ook negatief. Het is al meerdere keren gebeurt dat 
toeristen naar hun hotel of auto stapten en bespoten werden met traangas of geslagen werden door 
de politie. Als dit meer en meer begint te gebeuren zal Frankrijk niet meer bekend zijn als het 
romantisch land om naar de Tour Eiffel te gaan en een croissant en een kop koffie te drinken, maar 
een land vol geweld en zonder mensenrechten. Toerisme zal dan erg dalen en de economie ook. En 
al dit, gewoon om een groep mensen onder controle te houden, wetend dat geweld het antwoord niet 
is.  
 
 



   

Frankrijk is dus tegen geweld van de politie. Dit land zou graag, samen met de andere laden van de 
Verenigde Naties, tot een besluit willen komen om dit geweld te stoppen en een meer vredigere 
manier te vinden om naar het volk te luisteren zonder dat er mensen in het ziekenhuis belanden. Het 
is het recht van het volk om te kunnen manifesteren, hun mening te uiten en verzoeken te hebben. Er 
wordt vandaag nog gesmeekt voor een eind aan al dit geweld omdat het voor niemand aanvaardbaar 
is. Het zou ook zeer slecht zijn voor Frankrijk als geweld zo hoog zou komen dat toeristen andere 
landen zouden kiezen omdat ze zich daar veiliger zouden voelen. Als toerisme daalt, daalt de 
economie mee.  


