Rode Kruis Nederland 13 december 2021

Briefing politieke partijen in verband met commissiedebat Terrorisme extremisme op 16
december
Voor het commissiedebat Terrorisme/extremisme van komende donderdag wil het
Rode Kruis wederom aandacht vragen voor het terughalen van IS vrouwen en
kinderen naar Nederland: Rode Kruis roept overheid op Nederlandse vrouwen en
kinderen terug te halen uit Syrië - Rode Kruis Nederland
In ons statement roepen wij op tot een duurzame en humanitaire oplossing voor de
Nederlandse vrouwen en kinderen die zich momenteel bevinden in de Syrische
kampen. Een eerlijk proces is de enige manier om gerechtigheid te krijgen voor de
slachtoffers van het extreme geweld in Syrië en Irak en te voorkomen dat eventuele
misdaden onbestraft blijven. Wij zijn dan ook benieuwd naar de vorderingen rondom
repatriatie in lijn met de rechtelijke uitspraak hierover.
Kinderen dragen de zwaarste lasten
Kinderen mogen geen slachtoffer worden van politieke keuzes. Het gaat voor een
groot deel over kinderen van jonge leeftijd die nu al onder zware omstandigheden
leven. Het Rode Kruis biedt humanitaire hulp in een deel van de kampen.
Nederlander Guido Versloot werkt in Al Hol, een van die kampen. Zie dit bericht
daarover: Als een Syrisch vluchtelingenkamp je thuis is: "Kinderen hebben hier niet
voor gekozen" - Rode Kruis Nederland
Wij maken ons tevens zorgen over kinderen in detentie. Kinderen die door hun
ouders zijn meegenomen naar Syrië en nu in detentie zitten zonder dat zij van
misdaden worden beschuldigd - puur op basis van hun leeftijd. Daarover ook
onderstaande video’s. Deze richten zich op de kampen en het jeugdcentrum Houri
maar vermelden ook het overbrengen naar gevangenissen voor volwassenen en de
aanwezigheid van minderjarigen in detentie voor volwassenen.
Video 1: Islamic State children in Syria face a lifetime in prison - BBC News (5 min)
A BBC investigation has found that the children, whose parents supported the Islamic
State Group, are being moved from desert camps, to secure children’s homes, and
onto adult prisons, in a conveyor belt of incarceration.
Video 2: Foreign Children of Islamic State Detained in Northeastern Syria Face Bleak
Future (voanews.com) (3 min)
Zie hierover ook het statement van het Internationale Comité van het Rode
Kruis: Stranded and Detained People in Northeast Syria | ICRC Quote: “There, tens
of thousands of children are stranded in camps, in appalling conditions no child
should experience. And hundreds of children – mostly boys, some as young as 12 –
are detained in adult prisons, places they simply do not belong.”

