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Mitchell Esajas is on Facebook. To
connect with Mitchell, join Facebook
today.
Join
or

Log In
Mitchell Esajas added 18 new photos to the
album: Kick Out Zwarte Piet #KOZP.
9 hrs ·

Wauw, ik zou me inmiddels niet meer moeten verbazen
over de acties en denkbeelden van Pietofielen maar
het gaat nu weer een stap verder...
Dus een anoniem account dat bekend staat om het
online intimideren en doxxen (adresgegevens online
plaatsen) van mensen die zich uitspreken tegen
racisme heeft een tweet gepost waarin er een bizarre
suggestieve link wordt gelegd tussen mij, de zaak
rondom Akwasi en de officier van Justitie die het
behandeld. Als je even het Twitter account bekijkt zal
je zien dat ze Gloria Wekker onlangs tot 'Enemy of the
State' benoemden en vele andere onfrisse tweets...
Ik ben eraan gewend dat bepaalde rechtse media zoals
de Televaag en haatblog GeenStijl ongefundeerde
complottheorieën en onderbuikgevoelens de wereld
ingooien om clicks (dus geld) te krijgen en rechtse
frames te verspreiden. Denk aan het boekje dat door
Cultuur Onder Vuur is verspreid en de artikelen van
Weird Duk in de Telegraaf met de prachtige afbeelding
als hoogtepunt.
Wierd Duk ik heb jr alvast een handje geholpen, ik
verwacht morgen weer een mooie spread in de
Televaaf waarin je ons complot toont. Stel me niet
teleur a.u.b.
Grapje.
On a serious note. Wat ik shocking en zeer
zorgwekkend vind is dat enigszins gerespecteerde
media zoals de NOS en Het Parool deze frames
klakkeloos overnemen en de Tweet zelfs zonder
schaamte als bron vermelden, hoe dan?!!
Inmiddels heeft zelfs een CDA Kamerlid - die zich
niet druk maakte over het opnemen van vluchtelingen
uit Moria - aangekondigd Kamervragen te stellen. De
betreffende Officier van Justitie is van de zaak van
Clarice Gargard gehaald terwijl ze expert is op het
gebied van discriminatie en racisme.
Ik heb - zoals vaker gepost - enige tijd in het bestuur
van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam
gezeten. De bestuursvoorzitter was in deze periode
een officier van Justitie wiens expertise op het gebied
van discriminatiezaken ligt. Niet zo gek. Artikel 1 van
de Grondwet (!) schrijft immers voor dat discriminatie
verboden is
. En iedere gemeente is wettelijk
verplicht (via de Wet Gemeentelijke
Antidiscriminatievoorzieningen WGA) om een
laagdrempelige, onafhankelijke voorziening in te
stellen, waar iedereen terecht kan met klachten over
discriminatie en racisme. Dat is in de regio Amsterdam
het MDRA.
Het is veelzeggend dat mensen vinden dat er
sprake is van belangenverstrengeling wanneer een OvJ
een nevenfunctie heeft bij een instelling die juridisch
belast is met het behandelen iets dat tegen de wet is:
discriminatie. Anti-racisme is in de ogen van vele
Nederlanders een groter probleem dan racisme zelf.
Waren mensen maar net zo verontwaardigd over
alle meldingen van racisme als over het feit dat ik
tezamen met deze OvJ en andere betrokken burgers
(onbezoldigd) in het bestuur van deze instelling zat.
Haar tijd zat er na twee termijnen op en ik heb
vanwege gebrek aan tijd en persoonlijke
omstandigheden zelf ervoor gekozen om na mijn
eerste termijn te stoppen.
In het boekje van radicaal rechts clubje Cultuur onder
Vuur werd ik nog oprichter van een
"amateurbibliotheek" genoemd en nu vreest men voor
mijn onzichtbare hand en invloed op het Openbaar
Ministerie.
Lieve mensen. Het is bizar dat dit moet doen maar ik
kan u verzekeren dat we gedurende de enkele jaren
dat wij gezamenlijk in het bestuur hebben gezeten
never nooit inhoudelijk een zaak die nog in
behandeling was hebben besproken. Het bestuur
kwam gemiddelde slechts 4 a 6 jaar bijeen en hierbij
hebben we het alleen over het Meldpunt gehad. Een
van de resultaten waar ik een beetje trots op ben is het
eerste en enige rapport over anti-zwart racisme in
Amsterdam. In andere gemeentes en landelijk wordt
dit nOg niet geregistreerd en erkend als aparte
discriminatiegrond
Als ik echt invloed had gehad op het proces had het
OM niet eens tijd verspilt over de uitspraken van
Akwasi over een fictief figuur. Ik ken Akwasi Ø. Ansah
als een ongeëvenaarde woordkunstenaar en een mens
met het hart op de goede plaats. Al had ik bepaalde
zaken anders verwoord sta 100.000% achter hem
. Deze ophef is bewust gecreëerd om ons van de
kern van het probleem af te leiden: anti-zwart en
institutioneel racisme.
En ook dit zie ik als
institutioneel racisme:
Een wit persoon die n.b. discriminatiezaken behandeld
wordt als objectief en neutraal gezien tenzij ze aan
tafel heeft gezeten met 'een zwarte activist' (die
overigens twee Msc en inhoudelijke expertise heeft op
het gebied van anti-racisme) en zich daar publiekelijk
over uitspreekt. Snap jij het nog?
Dit patroon van door rechts radicale activisten
(zoals Wierd Duk) opgeklopte mediaophef hebben we
inmiddels ook al vaker gezien en volgt meestal een
vergelijkbaar patroon, deze keer ging het als volgt (zie
screenshots):
Zaterdag 12 september:
11.21 GeenStijl post over mogelijke link tussen mij en
het OM
15:12 uur
@VizierOpLinks post suggestieve tweet
dat OvJ in dit proces door mij zou zijn beinvloed via
bestuurslidmaatschap MDRA
18:39
Weird Duk en de Telegraaf posten artikel 'OvJ
die Akwasi ontsloeg van vervolging werkte samen met
KOZP voorman' (Hij is altijd betrokken )
18:56 NOS post artikel met suggestieve titel 'Officier
die zaak-Akwasi seponeerde zat met KOZP-voorman
in bestuur' incl. @VizierOpLinks tweet
19:53 NOS Teletekst schrijft 'Akwasi-officier kende
KOZP-voorman en schreef 'Op internet wordt
gesuggereerd dat dit besluit heeft beïnvloed"
Alle andere media volgden...
Zondag:
Algemeen Dagblad: 'Vreekamp, de officier van justitie
die in opspraak raakte vanwege haar banden met
KOZP voorman Mitchell Esajas is van een andere
racisme zaak gehaald'
Missie geslaagd voor radicaal rechts. Met de zelf
gecreëerde 'ophef' hebben ze de integriteit van het
OM, deze specifieke zeer kundige OvJ beschadigd en
doordat politici zich met de zaak bemoeien is de
'heilige trias politica' een beetje afgebroken....
In een democratische rechtsstaat hebben media de
verantwoordelijkheid om bronnen te checken voordat
ze 'nieuws' verspreiden en om de macht te
controleren. We begeven ons op eng glad ijs wanneer
mainstream media extreemrechtse frames overnemen
en politici zich op basis hiervan gaan bemoeien met de
onafhankelijke rechtspraak. Ze helpen hiermee niet
alleen het vertrouwen in de rechtsstaat aantasten maar
tasten ook de geloofwaardigheid van de politiek en
mainstream media aan.
Nederland oh Nederland...je witte onschuld brokkelt
met grote stukken af...
Officiele reactie #KOZP volgt.
#KOZP
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