
Repatriëring IS-vrouwen en kinderen uit Syrië 

Het CDA partijcongres op 11 september 2021 bijeen te ‘s-Hertogenbosch, 

A. Constateert dat: 

• er nog steeds Nederlandse IS-vrouwen met hun kinderen onder mensonwaardige 

omstandigheden vastzitten in kampen in noordoost Syrië; 

• de VS, de VN, het Europarlement, de Europese Raad, de Koerden, de Nederlandse 

Kinderombudsman en vele humanitaire organisaties al jaren aandringen op repatriëring; 

• alle andere Europese landen daarmee al begonnen zijn; 

• Nederland het enige land is dat daartoe nog geen aanstalten maakt; 

• het CDA zich, samen met VVD, PVV en Forum, nog steeds verzet tegen het terughalen van de  

vrouwen en kinderen; 

• onze partij blijft aandringen op berechting van de vrouwen in de regio terwijl de kans daarop 

volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken minimaal is; 

• terughalen volgens datzelfde ministerie de enige manier is om de vrouwen te berechten;  

• terughalen van de vrouwen en kinderen volgens NCTV en AIVD het beste is voor de nationale 

veiligheid; 

• een nog langer verblijf van de kinderen in de kampen zal leiden tot onherstelbare schade aan 

hun lichamelijke en geestelijke gezondheid; 

B. Overweegt dat: 

• uit christelijk en humanitair oogpunt het redden van de kinderen prioriteit moet krijgen;  

• een snelle repatriëring van de kinderen nodig is om hen nog de kans te geven op een 

normaal leven; 

• terughalen van de kinderen zonder de moeders geen optie is;  

• terughalen van de vrouwen de enige manier is om hen te berechten en ieder van hen een 

gepaste straf op te leggen; 

Spreekt uit dat: 

• het CDA moet kiezen vóór repatriëring van de Nederlandse vrouwen en kinderen uit Syrië; 

• er bij de regering op aan moet dringen om in samenwerking met onze buurlanden de 

vrouwen en kinderen nog voor de komende winter terug te halen. 

En gaat over tot de orde van de dag.   


