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Verscheidene mensenrechtenorganisaties hebben in hun rapporten met betrekking tot de
concentratiekampen in Noordoost-Syrië uitgebreid verslag gedaan van de erbarmelijke
omstandigheden waaronder de vrouwen en hun kwetsbare kinderen in Europa’s Guantánamo leven
en welke traumatische effecten dit op hen heeft.
Een aspect van het illegale gevangenschap dat uitdrukkelijk onder de aandacht wordt gebracht zijn
de beruchte nachtelijke patrouilles. Deze hebben de vorm van een razzia, waarbij gewapende
mannen (regelmatig dronken) onder valse voorwendselen met zaklampen willekeurig tenten
bestormen waarin de vrouwen en hun kinderen verblijven.
Ze worden dan bestormd vooraleer ze zich aangekleed hebben, worden bestolen van de schamele
bezittingen die ze hebben (telefoons, dekens, Qurân), die vervolgens op het kamp met woekerprijzen
worden doorverkocht. Bij deze razzia’s worden agressieve en hongerige honden ingezet, waardoor er
regelmatig sprake is van (hevige) bijtincidenten bij zowel de vrouwen als de jonge kinderen. Degenen
die gebeten worden kunnen vervolgens op weinig tot geen medische zorg rekenen.
Daarnaast worden de vrouwen met enige regelmaat op gewelddadige wijze aan hun haren en kleding
uit de tent gesleurd en meegenomen naar een onbekende locatie. De aanwezige kinderen (deze zijn
regelmatig ziek) blijven getraumatiseerd alleen achter in de tent, onzeker over het lot van de enige
houvast die ze nog hebben, hun moeder.
De vrouwen en kinderen uit de andere tenten mogen dan niet naar buiten, maar schrikken wel van
het geluid van hetgeen er plaatsvindt (schreeuwende vrouwen en kinderen, blaffende en
grommende honden, schoten) waardoor er bij hen ook paniek en angst heerst. Zij weten inmiddels
wat er kan gebeuren, waardoor ook deze kinderen vaak uit angst beginnen te schreeuwen.
De moeder probeert hen dan in allerijl te kalmeren, uit angst dat zij de volgende zijn. Als ze ‘geluk’
hebben, worden de vrouwen die meegenomen worden bont en blauw geslagen en worden ze na een
paar dagen weer teruggebracht naar hun tent. Degenen die minder ‘fortuinlijk’ zijn, worden
gedurende weken of maanden de duisternis in gereden naar een plek waar zaken plaatsvinden die
het daglicht niet kunnen verdragen. In sommige gevallen worden ze gedood, en wordt er slechts
terloops aan eventuele kinderen doorgegeven dat hun moeder gestorven is. Een recent geval hiervan
- wat de buitenwereld heeft bereikt - is een 33-jarige Marokkaanse zuster uit Tetouan die - onder
valse aantijgingen - zo wreed gemarteld werd dat ze hieraan is bezweken en haar kinderen verloren
in het concentratiekamp moest achterlaten.
Degenen die na langdurige isolatie toch terugkeren naar het kamp zijn in sommige gevallen dusdanig
getraumatiseerd dat ze de hele dag als schimmen voor zich uit staren en niet meer in staat zijn om te
praten, zelfs niet met de kinderen die ze al die tijd hebben moeten missen.
De kinderen hebben alleen hun moeder en zijn logischerwijs ook ontzettend op haar gefixeerd. Een
scheiding van de moeder omdat zij uit haar tent wordt gesleept en wordt afgevoerd, is dus uiterst
traumatisch en beangstigend voor de kinderen, die vaak niet ouder dan vijf jaar zijn.

Als er jongens bij hun moeders gevonden worden die rond de 12 jaar zijn, dan worden zij afgevoerd
naar de gevangenissen waarin de mannen zich bevinden. Verschillende journalisten hebben deze
gevangenissen beschreven als de ‘Hel op aarde’ waar de geur alleen al in de gangen zo ondraaglijk is
dat het voor hen bijna onmogelijk was om hier in de buurt te komen, laat staan daar continu dag en
nacht in te verblijven. Het is in vele opzichten erger dan het Amerikaanse Guantánamo Bay. Deze
jongens verbergen zich dus in de tenten van hun moeders, opdat ze niet gevonden zullen worden. Zij
leven continu in hevige angst.
VICE heeft een documentaire gemaakt waarin ze o.a. meereden met zo’n Koerdische patrouille.
Voor de lens van de camera laten ze uiteraard de meer ‘humane’ kant van hun beleid zien om de
sympathie van de kijker te wekken.
https://www.facebook.com/313367889339039/videos/208450097614157

