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30 juni 2019

Geachte Heer Geoffrey van Leeuwen

Dank voor uw uitgebreide brief dd 23 juni in antwoord op onze brief met vragen aan minister Blok.
Een brief, waarin we onze ongerustheid, toegespitst op onze professionele ervaring en kennis naar
voren brachten, over het steeds langer durende verblijf in de kampen van de kinderen van ouders
die ooit naar het Kalifaat gingen. Ouders die daarheen gingen, om daar een Islamitische heilstaat te
helpen vestigen. Een fanatiek ideaal met onnoemlijk veel onmenselijk leed tot gevolg.
Wij hadden aan aantal vragen aan de minister o.a over samenstelling en de ervaring van de mensen
in zijn team rondom de opvang van de kinderen en de moeders na terugkeer in Nederland en over
eventuele observaties en onderzoek tijdens het verblijf in de kampen.
We deden een oproep om de kinderen in het belang van hun verdere ontwikkeling zo snel mogelijk
naar Nederland te laten komen. Samen met hun moeders ,onder andere om nog meer psychisch leed
aan moeders en kinderen te besparen en met het oog op hun mogelijkheden in de toekomst
U schrijft dat er een landelijk adviesteam- minderjarige- terugkeerders ,LAT, is opgericht ,en dat de
kinderbescherming klaar staat om de kinderen bij te staan .
Dat plan staat al klaar vanaf februari 2019. Inmiddels zitten de kinderen nog steeds in de kampen,
een kleine anderhalf jaar ouder ,samen met hun moeders , van wie de minister en het ministerie zich
ten doel hebben gesteld, dat die eerst in de regio onderzocht en berecht moeten worden.
Omdat de slachtoffers van IS zich daar bevinden , en voor een uitstraling van de Rechten van de
Mens ter plekke
Het tot stand komen van dat Internationale Gerechtshof lijkt moeilijker, in ieder geval trager te gaan
dan werd verwacht .Inmiddels blijken andere landen in Europa al wél kinderen ,soms met hun
moeders weg te kunnen halen.
Ons pleidooi in de brief is niet af te wachtten, voor wat betreft de terugkeer naar Nederland van de
kinderen en de moeders tot de realisatie van een internationaal gerechtshof ter -plekke. Maar
alvast in Nederland te beginnen met hun opvang , zoals al lang geleden is gepland. Het liefst in de
buurt van hun moeders , die hier onderzocht en zo nodig berecht worden.

En ondertussen wel door te gaan met een poging om dat Internationale gerechtshof te realiseren.
U wijst in uw brief op de belangrijke financiële steun die vanuit Nederland wordt gegeven aan
vluchtelingen hulp en aan de kinderen op het vlak van geestelijke gezondheid en psychosociale hulp
Dat gebeurt ook binnen het kader van de ontwikkelingssamenwerking. We hebben de website
bekeken, goed om te lezen . Maar ik kon niet vinden of deze mentale en psychosociale hulp ook
wordt geboden in de kampen ,waarin deze moeders en kinderen uit het Kalifaat verblijven. Het zou
me benieuwen hoe dat dan gaat , in die sfeer van radicalisering die daar schijnt te heersen.

Uw brief begint met de veronderstelling dat wij de opvatting steunen dat de kinderen, primair door
een foute keuze van hun ouders in deze situatie zijn geraakt. Zo hebben wij dat niet gezegd.
We hopen dat deze juridische framing niet óók gebruikt wordt als excuus voor het lange verblijf in
zo’n ellendig kamp. Bovendien helpt deze framing bepaald niet voor de resocialisatie mogelijkheden
van de kinderen en hun moeders. Het zelfde geld natuurlijk ook voor terugkeer later van de vaders
in de Nederlandse samenleving. Eigen schuld, dikke bult ..is één van die principes die op een
gemakkelijke manier sociale uitsluiting aanjaagt. Wat dat betreft zou de politiek, en het kabinet nog
best veel kunnen doen.
Maar nogmaals dank dat u de moeite nam om zo’n uitgebreide brief te schrijven .
Mede namens mevrouw Yteke Hettinga
Jaap van Luin

