Minister F.B.J. Grapperhaus
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

11 nov 2020

Geachte heer Grapperhaus,
Graag wil ik uw aandacht vragen voor het onrechtvaardige en inhumane standpunt van het CDA ten
aanzien van het terughalen van IS-vrouwen en kinderen uit Syrië. De houding van onze partij staat
haaks op alles wat ik als rechtvaardig en christelijk beschouw. Ik probeer daarom andere CDA’ers te
vinden die deze mening delen, en te zien of we gezamenlijk het partijbestuur tot andere gedachten
kunnen.
Het huidige partijstandpunt is dat de vrouwen nooit meer terug mogen komen naar Nederland, en
dat de kinderen alleen opgehaald kunnen worden wanneer vaststaat dat beide ouders zijn
overleden. Het laten boeten van onschuldige kinderen voor de fouten van hun ouders is in
tegenspraak met onze kernwaarde van publieke gerechtigheid. Volgens het Internationale Verdrag
inzake de Rechten van het Kind heeft Nederland een zorgplicht voor de kinderen, en dat betekent
dat ze opgehaald moeten worden, samen met hun moeders.
Het CDA weigert de vrouwen terug te halen omdat het vindt dat deze in de regio berecht moeten
worden. Ook dit is in strijd met onze kernwaarde van publieke gerechtigheid. Er is nog geen enkel
zicht op de komst van een internationaal tribunaal in de regio zoals voorgesteld door het CDA. Dat
betekent dat de vrouwen met hun kinderen nog voor onbepaalde tijd in de kampen moeten blijven.
Tot slot is het CDA standpunt in strijd met de christelijke waarde van vergevingsgezindheid.
Christenen horen mensen die fouten gemaakt hebben altijd een tweede kans te geven nadat zij hun
straf hebben uitgezeten. Veel van de IS-vrouwen zijn onder dwang of in een vlaag van
verstandverbijstering met hun man meegegaan naar Syrië, en hebben daar intussen al lang spijt van.
De opstelling van het CDA ten aanzien van het terughalen van de IS-vrouwen en kinderen is een
lakmoesproef voor het christelijk gehalte van onze partij. Het gaat hier om een veel principiëlere zaak
dan het opnemen van kinderen uit Griekse kampen1. Ik hoop daarom dat u zich aan wilt sluiten bij
ons initiatief door een mail te sturen naar onderstaand adres.
Met vriendelijk groet,

Ad Corten
Comité CDA’ers voor terughalen IS-kinderen
De Waterdief 52, 191JT Uitgeest
adcorten@gmail.com
www.kinderenteruguitkalifaat.nl
1

Kinderen in Griekse kampen zijn geen Nederlanders en wij hebben geen speciale verantwoordelijkheid jegens
hen. Het zij meest adolescenten die zelf gekozen hebben voor de tocht naar Europa. Opnemen van deze
jongens in Nederland zal een aanzuigende werking hebben op anderen.

