Goedemiddag lieve mensen,
Ik wil jullie allemaal nu al bedanken dat jullie gekomen zijn en ik ben blij dat er nog
mensen met het hart op de juiste plaats bestaan.
Voor diegenen die het nog niet wisten : Ik ben Bert Klijn vader en opa van 3 terroristen
die vastzitten in het Europese Guantanamo Bay, ook wel genoemd kamp Roj. Wij hebben
daar zitten 1 dochter van 25 en 2 kleindochters van 4 en 3 jaar oud.
Ik zie jullie denken “Terroristen? Waar heeft hij het over?”
Ik leg het jullie uit : Onze regering, dus ook het CDA, vindt dat zij terroristen zijn. De
roverhoofdman van deze regering in de vorm van Mark Rutte heeft zelfs op televisie voor
geheel NL gezegd : Het is beter dat ze daar allemaal omkomen!
Natuurlijk zijn onze geliefden geen terroristen! Mijn dochter heeft in een moeilijke
periode in haar jeugd op 20 jarige leeftijd een verkeerde keus gemaakt maar is een mens,
net als jullie en wij, en is een vrouw met in haar lijf liefde en barmhartigheid en heel veel
kracht. Mijn kleindochters zijn geweldig lieve meiden die niets maar dan ook niets met
terrorisme van doen hebben.
Een aantal van jullie hier aanwezig hebben nagenoeg hetzelfde als wij meegemaakt en
zijn ook in een hel aanbeland waar we met de beste wil van de wereld niet uit kunnen
komen.
In de hel aanbeland? Ja, als je geliefden in Kamp Roj zitten waar kinderen en volwassenen
ernstige ontstekingen oplopen door enge beesten, waar het water dermate verontreinigd
is dat ze buikloop en allerlei ziektes krijgen, waar geen normale medische zorg is en voor
alles een paracetamolletje wordt gegeven, waar voedsel te weinig is, waar geen
onderwijs is en waar het onveilig is doordat vrouwen elkaar naar het leven staan en
elkaars tenten met onze geliefden en kinderen erin in de brand steken, dan heb je het
over de hel.
Onze regering laat willens en weten onze geliefden zonder enige vorm van proces in die
toestand zitten terwijl ze de mogelijkheden hebben om hier onmiddellijk een eind aan te
maken.
Ze verschuilen zich er achter dat het te gevaarlijk zou zijn om daar diplomaten heen te
sturen en dat ze willen voorkomen dat de relaties met een aantal Europese landen
schade zouden oplopen.
K L I N K K L A R E onzin!!! Journalisten lopen in en uit de kampen, diplomaten van ander
landen DIE DUS DE RELATIE MET NEDERLAND NIET ZO BELANGRIJK VINDEN lopen in een
uit. De MIVD, onze eigen militaire inlichtingen en veiligheidsdienst lopen in en uit
wanneer het hun uitkomt en worden door de Koerden als gasten ontvangen. Ze praten
met onze geliefden en hebben op deze wijze, MET MEDEWERKING VAN ONZE GELIEFDEN,
al een behoorlijk dossier van allemaal gemaakt.

De Amerikanen hebben aangeboden om ze allemaal over te brengen naar het vliegveld in
Erbil, het Rode Kruis in Nederland heeft aangeboden ze allemaal over te willen brengen
en wat ook belangrijk is : De Koerden hebben officieel aan NL doorgegeven dat wanneer
zij het verzoek doen voor repatriëring zij daar direct aan mee zullen werken.
Wij hebben een regering, ook het CDA, zonder ballen die het belangrijker vinden om de
kiezers tevreden te stellen en stellen dit boven het terughalen van Nederlandse
staatsburgers in nood.
Ze doen het wel als het geen kiezers kost en wanneer ze met het ophalen in het
buitenland van zware misdadigers en moordenaars sensationele stukken in de media
krijgen dat ze zo geweldig zijn.
Ik had de indruk dat wij in Nederland tolerant, eerlijk, barmhartig en liefdevol zijn maar
onze regering is dit dus niet.
Het CDA, waarvan de basis ligt in “het geloof”, heeft heus leden die barmhartig, tolerant,
en vergevingsgezind zijn maar zijn worden ondergesneeuwd door mensen zonder hart,
een andere omschrijving heb ik daar niet voor en eigenlijk is het niet te geloven.
In Nl zijn PvdA en D66 voor repatriëren en als het CDA hier ook bij zou komen dan hebben
we een krachtige lobby om onze geliefden terug te halen. Daarom zijn we hier, om hun te
bewegen zich te gaan gedragen als een partij die repatriëring voor zou moeten staan.
Aan alle partijen in de regering zou ik de oproep willen doen : Ga je eens houden en
conformeren aan de wereldwijde kinder- en mensenrechten in plaats van je nu misdadig
en buitenwettelijk op te stellen. HAAL onze geliefden terug, zet ze vast, onderzoek of ze
strafbare zaken hebben gedaan en straf volgens de letter van de wet. Laat de
ONSCHULDIGE kinderen naar familieleden gaan en gun de levenskans in deze wereld die
ze verdienen.
Jullie, de NL regering, roepen dat het veilig is door ze allemaal daar te laten kreperen, en
volgens Rutte om te komen, maar het tegendeel is waar : Wegkijken en ze allemaal daar
laten is een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis en Nederland onwaardig en
op termijn levensgevaarlijk!!!!!!!!
HAAL ZE TERUG!!!!

