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Beste mensen,
De grote gebeurtenis van de afgelopen maand was natuurlijk het aannemen - tegen ieders
verwachting in - van onze resolutie op het CDA congres van 11 september. Dit heeft de kansen op
actieve repatriëring door de Nederlandse overheid vergroot. Maar we moeten oppassen om niet te
vroeg te juichen. Het zal nog een taaie klus worden om de CDA Kamerfractie in beweging te krijgen.
Na deze politieke overwinning dreigde er een tegenslag op juridisch front maar die kon gelukkig
worden afgewend. Verder was de repatriëring van een aantal Zweedse vrouwen en kinderen een
belangrijke doorbraak op internationaal terrein.

Ontwikkelingen in Nederland
Resolutie aangenomen op CDA congres
Het CDA partijcongres van 11 september nam met 54% van de stemmen een resolutie aan die de
partij oproept haar verzet tegen de repatriëring van de vrouwen en kinderen uit Syrië te staken, en
er bij de regering op aan te dringen om hen nog vóór de komende winter terug te halen1. De
resolutie was ontraden door het partijbestuur omdat hij haaks stond op het CDA-beleid van de
afgelopen jaren. Maar vooral dankzij een krachtig pleidooi van oud-Kamerlid Chris van Dam2 stemde
de meerderheid van het congres toch vóór terughalen. Het aannemen van de resolutie was natuurlijk
een geweldig succes in onze strijd, en het bericht haalde alle kranten en nieuwszenders. Maar toch
mag het aannemen van de resolutie voor ons geen reden te zijn om onze inspanningen te laten
verslappen. Partijleider Hoekstra wees er nog eens op dat de uiteindelijke besluitvorming in de partij
ligt bij de Tweede Kamerfractie en niet bij het congres. De Kamerfractie moet wel reageren op de
resolutie, maar zij is niet verplicht hem uit te voeren.
Na het congres schreef partijleider Marnix van Rij dat hij over de resolutie overleg had gevoerd met
woordvoerster Anne Kuik. Zij was de eerstkomende weken druk met de Algemene Beschouwingen
en de begroting, maar ze moest natuurlijk wel reageren op de resolutie. Waarschijnlijk is het voor
Anne erg moeilijk om een koerswijzing van 180 graden te maken, na alle emotionele pleidooien die
zij eerder in de Kamer hield tégen repatriëring. Bovendien vertolkte zij hierbij niet alleen haar eigen
mening maar ook die van de meerderheid van de Kamerfractie, waaronder mensen als Agnes Mulder
en Mona Keijzer. Ik heb intussen aan Anne Kuik en aan fractieleider Heerma gevraagd hoe zij
invulling gaan geven aan de resolutie. Tot nu toe heb ik nog geen antwoord ontvangen, maar ik kan
mij voorstellen dat de fractie de afgelopen week nog een paar andere zaken aan zijn hoofd had.
Intussen heb ik ook contact opgenomen met D'66; de partij die al eerder in de Kamer gepleit heeft
voor terughalen. Woordvoerster Hanneke van der Werf schreef me dat ze weer met dit onderwerp
aan de slag gaat. Wanneer D'66 opnieuw met een motie komt voor terughalen, kan het CDA moeilijk
tégen stemmen. Maar het blijft onzeker hoe dit afloopt. Wanneer het CDA zich van stemming
onthoudt, is er nog steeds geen meerderheid (maar wel weer een nieuwe rel binnen het CDA). De
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eerste tekenen zijn niet hoopgevend. Op 22 september stemde het CDA tijdens de Algemene
Beschouwingen tegen een voorstel van D'66 om het onderwerp van de IS-kinderen weer te
agenderen.
Behandeling eis tot repatriëring 5 vrouwen gepland voor oktober
Zoals bekend haalde de Nederlandse regering in juni de Goudse Ilham B. terug uit Syrië omdat de
rechtbank gedreigd had de strafzaak tegen haar anders te beëindigen. Intussen lopen er soortgelijke
verzoeken van 13 andere vrouwen die ook eisen dat hun strafzaak beëindigd wordt wanneer zij niet
de kans krijgen zich in Nederland te verdedigen. De eerste 5 van deze zaken zouden in september
behandeld worden, maar de rechtbank gaf begin deze maand te kennen door ruimtegebrek de
behandeling uit te stellen tot december. Gelukkig heeft de advocaat de rechtbank weten te bewegen
de behandeling weer naar voren te halen, en de datum is nu vastgesteld op 11 oktober.
Uitzending reportage over IS-mannen en vrouwen in Syrië
Op 27 september zond BNNVARA een reportage uit van Sinan Can. Deze interviewt enkele gevangen
IS-strijders in een Koerdische gevangenis. Daarnaast praat hij met een tweetal Nederlandse ISvrouwen in kamp Roj en met twee Yezidi vrouwen die ook nog steeds in een Koerdisch kamp
verblijven. De documentaire is deels informatief en deels suggestief. De interviews met twee
Nederlandse vrouwen, Hafida en Nawal, laten zien dat deze vrouwen het IS-gedachtegoed hebben
afgezworen en zich vooral zorgen maken over de toekomst van hun kinderen. Anderzijds suggereert
Sinan dat ze mogelijk toch nog steeds gevaarlijk zijn. De hele uitzending is een waarschuwing voor
het gevaar dat IS-strijders nog steeds vormen, en draagt daardoor niet bij aan een groter draagvlak
voor het terughalen van de vrouwen en kinderen. Voor verder commentaar op de reportage zie
https://kinderenteruguitkalifaat.nl/97-2/

Internationale ontwikkelingen
Zweden begonnen met repatriëren
Op 5 september kwam het bericht dat Zweden begonnen was met het ophalen van zijn eerste
vrouwen en kinderen uit kamp Roj. Dit was een mijlpaal omdat Zweden tot dan toe – samen met
Noorwegen – geweigerd had om zijn burgers te repatriëren. Andere Scandinavische landen als
Denemarken en Finland warend daartoe de afgelopen maanden al wél overgegaan. Bij de Zweedse
actie ging het om de terugkeer 3 vrouwen en 5 kinderen.
Driehonderd radicale vrouwen met kinderen overgebracht over naar kamp Roj
De Koerden blijken onlangs 300 extremistische vrouwen met hun kinderen te hebben overgebracht
van al-Hol naar kamp Roj3. Dit bevestigt eerdere berichten van Nederlandse vrouwen in kamp Roj
over een op handen zijnde verhuizing. De extremistische vrouwen werden overgebracht naar een
afgescheiden deel van kamp Roj om te voorkomen dat zij wraakacties gaan uitvoeren tegen
"afvallige" westerse vrouwen in het oude deel van kamp Roj. De reden voor de verhuizing was dat de
radicale vrouwen in het grote kamp al-Hol nauwelijks te controleren waren. Door hen over te
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brengen naar het kleinere en beter bewaakte kamp Roj proberen de Koerden meer zicht te houden
op deze groep van gevaarlijke vrouwen.
Nieuwe rapporten over sterfte onder kinderen in Koerdische kampen
Er verscheen deze maand een groot aantal rapporten456789 10 waarin de schrijnende situatie van de
kinderen in de kampen opnieuw onder de aandacht gebracht wordt. Vooral in al-Hol blijkt de situatie
steeds gevaarlijker te worden. Daar komen gemiddeld twee kinderen per maand om het leven door
geweld of ongelukken met gasbranders.

Activiteiten platform
Demonstratie op de Dam op 4 september
Zaterdag 4 september stonden leden van het platform Kinderen terug uit Kalifaat samen met leden
van de Amsterdamse actiegroep Breng Ze Veilig Thuis weer op de Dam om aandacht te vragen voor
de terugkeer van de kinderen en hun moeders uit Syrië. Het thema van de demonstratie was dit keer
"Breng ze veilig thuis vóór de winter". Sprekers waren Ahmed el Mesri (Assadaaka), Rogier
Schravendeel (Breng ze veilig thuis) en Ad Corten (Platform Kinderen terug uit het Kalifaat). Alle
sprekers drongen er op aan om de kinderen in ieder geval nog vóór de komende winter terug te
halen naar Nederland. We kunnen het als beschaafd land niet maken om ze daar nóg een winter in
de kou te laten zitten. Ad Corten wees in zijn toespraak11 opnieuw op de rol die het CDA speelt bij het
tegenhouden van repatriëring.

Agenda voor de komende maand
Demonstratie 9 oktober Den Haag
Om te zorgen dat de aandacht voor de kinderen in Syrië niet verslapt, gaan we op 9 oktober weer
demonstreren in Den Haag. Ditmaal doen we dat bij de ingang van de Tweede Kamer op het Plein
(Plein 2). De demonstratie zal gehouden worden van 14.00 – 15.00 uur. Verdere informatie is te
vinden op de website.

Vriendelijke groeten,
Ad Corten
www.kinderenteruguitkalifaat.nl
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Deze Nieuwsbrief wordt maandelijks toegezonden aan alle mensen die zich hebben aangemeld als lid of
sympathisant van het Platform Kinderen terug uit het Kalifaat. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending
van deze nieuwsbrief dan kunt u zich afmelden bij adcorten@gmail.com

