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Twee tienermeisjes in een vluchtelingenkamp in het noordoosten van
Syrië.Foto Vincent Haiges
Vorige week werd bekend dat een oud-lid van de Hofstadgroep is
aangehouden voor het inzamelen van geld voor IS-vrouwen en kinderen
in gevangenkampen in Noord-Syrië. Volgens het Openbaar Ministerie
financierde hij daarmee een terroristische organisatie.
Deze inzameling van geld is al een paar jaar aan de gang. De betrokken
islamisten rechtvaardigen hun actie met humanitaire argumenten, en je
kunt ze geen ongelijk geven. Al jaren wijzen humanitaire organisaties, de
Verenigde Naties, het Europarlement en zelfs onze eigen Ombudsman op
de erbarmelijke omstandigheden waaronder de kinderen van IS-strijders
leven, en dringen zij aan op het terughalen van de kinderen en hun
moeders.
Door te weigeren de vrouwen en kinderen te helpen, zet onze regering de
deur open voor andere organisaties om het initiatief te nemen. Dankzij
het in Nederland opgehaalde geld hebben intussen al vijftien vrouwen
met hun kinderen de kampen weten te ontsnappen en proberen zij nu op
eigen kracht terug te komen naar Nederland.
Het is duidelijk dat zij (en hun Nederlandse supporters) geen warme
gevoelens zullen koesteren tegenover een maatschappij die hen volledig
de rug heeft toegekeerd. Hiermee hebben we de kiem gelegd voor vele
decennia van nieuw ondergronds verzet tegen de Nederlandse
maatschappij.
Wanneer zullen we in Nederland gaan beseffen dat we geen haat met haat
mogen beantwoorden, maar dat we IS-vrouwen en kinderen een tweede
kans moeten geven? Alleen door te laten zien dat wij een humane
maatschappij zijn, kunnen we hopen dat ook moslims met een
fundamentalistische opvatting (net als fundamentalistische christenen)
zich hier thuis zullen voelen. Een andere optie hebben we niet.
Ad Corten, Comité CDA'ers voor terughalen IS-kinderen, Uitgeest
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