30 apr
Geachte heer Sjoerdsma,
Ondanks uw drukke werkzaamheden rond de kabinetsformatie waag ik het toch om nog een keer uw
aandacht te vragen voor de repatriëring van Nederlandse IS-vrouwen en hun kinderen uit Syrië. Dit
in verband met belangrijke nieuwe ontwikkelingen op dit terrein.
De NRC bracht deze week een artikel waaruit blijkt dat de NCTV drie jaar geleden bewust een
evaluatie van de risico’s van terughalen heeft aangepast om haar advies in overeenstemming te
brengen met de politieke wensen van de minister en Tweede Kamer:
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/28/de-nctv-autonome-terreurbestrijder-of-loopjongen-van-deminister-a4041714
Dit riekt sterk naar wat er gebeurd is bij de toeslagen affaire. Wanneer indertijd de werkelijke mening
van de experts van de NCTV naar buiten was gebracht, hadden 50 onschuldige kinderen niet
nodeloos drie jaar in de ellende van de kampen hoeven te blijven.
Verder zijn onze zuiderburen intussen begonnen hun moeders en kinderen terug te halen uit Syrië:
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210427_96683873
Het is treurig dat Nederland in dit opzicht achterloopt bij België, terwijl er in ons land nog nooit
iemand is omgekomen bij een IS-aanslag.
En tenslotte wil ik u wijzen op een demonstratie die ons platform Kinderen terug uit het kalifaat
gisteren heeft gehouden bij het CDA kantoor in Den Haag:
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210429_22060643
Met deze actie drukken wij het CDA met zijn neus op het feit dat het aan hun tegenstand te danken is
dat de kinderen nog steeds vastzitten in Syrië. Wij hopen dat we hiermee de krachten binnen het
CDA vóór terughalen hebben versterkt.
Misschien dat u met uw CDA collega Anne Kuik kunt overleggen hoe er vanuit de Kamer meer druk
kan komen op de regering om dit probleem eindelijk op te lossen. We kunnen de kinderen en hun
moeders niet nog eens een hele regeerperiode van 4 jaar in Syrië laten zitten.
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