
Comité CDA’ers voor terugkeer IS-kinderen 

Terugkeer vrouwen en kinderen uit Syrië alleen 

mogelijk met steun CDA  

 

Vrouwen wachten wanhopig op terugkeer 

In Syrië zit al jarenlang een aantal Nederlandse vrouwen en kinderen van IS-

strijders opgesloten in Koerdische kampen. Zij zitten daar samen met duizenden 

andere vrouwen uit Europa en andere delen van de wereld. In de kampen delen 

fanatieke IS-vrouwen de lakens uit. Vrouwen die zich niet houden aan de sharia 

worden mishandeld of hun tent wordt in brand gestoken. De vrouwen en 

kinderen lijden honger en kou, en de afgelopen maanden zijn er volgens de VN 

weer honderden kinderen overleden aan ziekte en uitputting. De Nederlandse 

vrouwen hopen ooit nog eens terug te keren naar ons land, al was het alleen 

maar om hun kinderen nog een toekomst te geven. 

 

 

 

Internationale druk op Nederland 

Internationaal is er sterke druk op Nederland om zijn vrouwen en kinderen terug 

te halen. Amerika en Rusland hebben dat intussen al gedaan, en de Amerikanen 

dringen er bij hun bondgenoten sterk op aan hetzelfde te doen. Zo niet, dan 

zullen de kinderen in de kampen volgens de Amerikanen opgroeien tot een 

nieuwe generatie jihadisten.    

 

 

CDA blokkeert terugkeer vrouwen en kinderen 

In Nederland blokkeert het CDA (samen met de VVD) het terughalen van de 

vrouwen en kinderen. Het CDA vindt dat de vrouwen allemaal schuldig zijn aan 

genocide en dat ze daarom in de regio berecht moeten worden. De partij wil dat 

er in de regio een tribunaal komt dat de vrouwen moet berechten. Wat er 

intussen met de kinderen moet gebeuren, is onduidelijk.  

Een tweede argument zijn de veiligheidsrisico’s. De vrouwen en kinderen 

zouden na terugkeer in Nederland wandelende tijdbommen zijn. Verder zou het 

ophalen grote risico’s meebrengen voor Nederlandse hulpverleners.  



Argumenten CDA achterhaald 

De argumenten van het CDA zijn intussen achterhaald. Er is geen enkel zicht op 

de komst van een internationaal tribunaal. Mocht dat er ooit nog komen, dan 

zal dat door de Koerden worden georganiseerd. Die hebben al aangegeven dat 

ze niet van plan zijn de vrouwen te berechten, met uitzondering van leden van 

de religieuze politie. De Koerden zijn van oordeel dat de meeste andere 

vrouwen weinig te verwijten valt.   

De veiligheidsrisico’s voor de Nederlandse maatschappij zijn minimaal – zo lang 

we de vrouwen en kinderen zelf terughalen. De vrouwen zullen hier terecht 

staan en veroordeeld worden op basis van bewijsmateriaal dat de MIVD in Syrië 

heeft verzameld. De kinderen zijn volgens deskundigen op dit moment nog zeer 

goed te de-radicaliseren. Er zijn door Jeugdzorg voor alle kinderen al 

opvangadressen geregeld. Het ophalen van de vrouwen en kinderen zal door het 

Amerikaanse leger en het Rode Kruis verzorgd worden. Daarbij lopen 

Nederlandse ambtenaren en hulpverleners geen gevaar.  

 

 

Wanneer we niets doen, is er wél een veiligheidsrisico voor de Nederlandse 

maatschappij. De Koerden kunnen het beheer en de bewaking van de kampen 

niet lang meer volhouden. Er zijn intussen al veel vrouwen met hulp van IS 

ontsnapt uit de kampen. Wanneer de vrouwen en kinderen niet door Nederland 

zelf worden opgehaald maar met hulp van IS terugkeren naar Nederland, 

hebben we inderdaad een veiligheidsprobleem.  

CDA heeft sleutel tot terugkeer vrouwen en kinderen 

Wanneer het CDA zijn standpunt zou wijzigen, is er binnen de coalitie een 

meerderheid voor terughalen. En wanneer Nederland zijn vrouwen en kinderen 

terughaalt, zal dat andere landen stimuleren tot navolging. Het CDA heeft dus 

de sleutel in handen tot terughalen van alle Europese vrouwen en kinderen.  

 

 

Het CDA heeft zich tot nu toe laten leiden door angst en afkeer. Maar we mogen 

onschuldige kinderen niet laten boeten voor de verkeerde keuze van hun 

ouders. En we mogen haat niet met haat vergelden. Juist vergevingsgezindheid 

is een van de belangrijkste waarden van het christendom. Het wel of niet 

terughalen van de vrouwen en kinderen stelt ons voor de keuze:  

Is het CDA nog werkelijk een christelijke partij, of zet het zijn waarden opzij uit 

angst voor weglopen van de kiezers? 
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