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Dag Mevrouw Peggy van Bleyswijk
Bedankt voor het gesprek dat ik Vrijdag jl met U mocht hebben naar aanleiding van onze brief aan
Mevrouw Kalverboer.
U zei dat het standpunt van de Kinderombudsman voor wat betreft het terughalen van de Kinderen
van Kalifaat moeders meerdere malen aan de politiek is duidelijk gemaakt.
En dat het nu echt aan de politiek is om een opening te zoeken voor dit dilemma : de kinderen weg
uit de kampen in Syrie en terug naar Nederland . En verder dat het politiek heel gevoelig ligt.
Bijvoorbeeld, de afweging tussen barmhartigheid en veiligheid, tussen staatsrecht en rechten van
de mens en rechten van het Kind . Tussen ,in mijn woorden , aandacht aan de problematiek
rondom deze moeders en vaders en kinderen blijven geven of wegkijken .
Ik heb er ook nog eens het Position- paper van jullie instituut op nagelezen. Het standpunt van de
Kinderombudsman en haar team staat er glashelder en goed onderbouwd in, zeker voor wat betreft
de psychologische en humane consequenties ,die zwaarder zullen zijn naar mate de kinderen en hun
moeders daar langer blijven zitten.
U vroeg, “maar wat wilt U dan verder “,of iets van dien aard
Wij hoopten , nu het allemaal zo lang duurt, en ook de organisatie van een Internationaal
Gerechtshof terplekke niet lijkt te vorderen ,dat misschien de tijd was aangebroken voor
gezamenlijk initiatief van de Ombudsmannen en vrouwen in Europa .
Inmiddels hebben sommige andere Europese landen al enige ervaring met terughalen van de
kinderen. Ik hoop daarbij , voor de psychische ontwikkeling , de opvang en voor de eventuele
behandeling van de kinderen, dat de moeders meekomen zijn.
U zei me, dat er contacten bestaan tussen de Kinder- Ombudsmensen ,ook achter de schermen , en
wees me op de Site ENOC.eu
Ik ben blij dat die samenwerking en die site bestaan, maar kon daar tot nu toe geen specifieke
artikelen of ervaringsuitwisseling op terugvinden over het terughalen van de Kalifaat-kinderen ( al of
niet met de moeders ) naar hun thuisland in Europa.

Ergens kan ik me voorstellen ,dat de kinderen en de moeders , als ze terug komen , het liefst de
publiciteit mijden. Ook na een eventuele hechtenis van de moeders .Vanwege de alom
voorkomende vijandige houding, die overigens juist gedeeltelijk in en door” de politiek “wordt
aangewakkerd.
Nogmaals dank voor het gesprek, we houden ins aanbevolen voor eventuele verdere informatie
over bijvoorbeeld de ervaringen in andere landen na terugkeer van de kinderen en hun moeders .
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