
Petitie aan het VVD partijbestuur  

          26 maart 2022 

Een gaaf land laat zijn kinderen niet in de steek 

Geacht partijbestuur, 

Bij alle verontwaardiging in Nederland over het Russische optreden in Oekraïne vergeten we dat wij 

als Nederland onszelf ook schuldig maken aan een groot onrecht, en wel het in de steek laten van 

Nederlandse kinderen van IS-strijders in Syrië. Volgens het Ministerie van BuZa zitten daar nog 20 

Nederlandse vrouwen met 60 kinderen zonder enig uitzicht op terugkeer naar Nederland. De 

kinderen zitten daar al drie jaar; sommige zelfs nog veel langer. De enkele kinderen die tot nu toe op 

last van de rechter werden teruggehaald, bleken bij aankomst in Nederland zwaar getraumatiseerd 

te zijn, en een grote geestelijke en lichamelijke achterstand te hebben opgelopen. Bij de kinderen die 

nu nog in de kampen zitten, zullen deze problemen nog verder toenemen met elke maand dat we 

hen daar langer laten zitten.  

De VVD verzet zich nog steeds tegen het terughalen van de vrouwen en kinderen, terwijl iedereen 

weet dat dit de enige optie is. Terwijl we een dergelijk standpunt kunnen verwachten bij 

extreemrechtse partijen als PVV en Forum, valt het ons tegen dat een fatsoenlijke partij als de VVD 

het terughalen nog steeds afwijst. Volgens partijleider Mark Rutte is Nederland een gaaf land waar 

we trots op mogen zijn. Daar heeft hij helemaal gelijk in. Nederland is altijd een voorbeeld geweest 

van tolerantie, menselijkheid en rechtvaardigheid. Niet voor niets hebben wij in Nederland het 

Internationaal Gerechtshof en het Internationaal Strafhof. Maar hoe kan het dat een gaaf land een 

groepje onschuldige kinderen welbewust in de steek laat? Op dit punt lopen wij ver achter bij andere 

Europese landen als België, Duitsland, Denemarken, Finland en Zweden, die allemaal al besloten 

hebben hun vrouwen en kinderen om humanitaire redenen terug te halen.       

Wij hopen dat uw partij ook tot het inzicht zal komen dat het straffen van onschuldige kinderen voor 

de fouten van hun ouders niet past bij een beschaafd land. Binnen de regeringscoalitie begint zich nu 

een meerderheid af te tekenen van partijen die voorstander zijn van terughalen. Zelfs het CDA, dat 

enkele jaren geleden nog een fel tegenstander was van terughalen, heeft nu zijn standpunt gewijzigd. 

Dit gebeurde nadat het partijcongres van september 2021 een resolutie aannam waarin de partij 

werd opgeroepen zich in te zetten voor een snelle repatriëring van de vrouwen en kinderen. Wij 

hopen dat de VVD dit voorbeeld zal volgen, en dat uw partij niet langer het terughalen blijft 

blokkeren.  

Met vriendelijke groet,  
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