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Beste mensen,
Het afgelopen jaar is het helaas nog niet gelukt om de Nederlandse kinderen en hun moeders terug
te halen. Dit ondanks de inspanningen van alle mensen die zich daarvoor hebben ingezet: advocaten,
ouders, de actiegroep Breng ze veilig Terug, en natuurlijk ook de leden van ons platform. Het is triest
dat veel mensen in Nederland nog steeds zo'n angst en aversie hebben tegen de vrouwen in Syrië, en
dat de politiek daarin meegaat.
Toch waren er een paar lichtpuntjes waarop we terug kunnen kijken. Het besluit van de Rotterdamse
rechtbank om de strafzaken tegen een aantal vrouwen te laten vallen wanneer ze niet worden
opgehaald, was een belangrijke doorbraak. Het heeft al geleid tot de terugkeer van één moeder met
haar kinderen, en er zullen hoogstwaarschijnlijk binnenkort nog vijf andere volgen. Met het
terughalen van deze vrouwen toont de regering dat terughalen mogelijk is zonder grote risico's voor
hulpverleners. Daarmee is het laatste argument tegen terughalen komen te vervallen.
Een andere resultaat was het aannemen van onze resolutie door het CDA congres in september.
Hiermee liet het CDA eindelijk zien dat het zijn christelijke en humanitaire waarden nog serieus
neemt. Nu moet de Kamerfractie nog de moeilijke draai van 180° maken ten opzichte van haar koers
in het verleden, maar we vertrouwen erop dat dit gaat gebeuren.

Ontwikkelingen in Nederland
Coalitie akkoord: standpunt Nederland onveranderd
Op 15 december kwamen de formerende partijen eindelijk naar buiten met een coalitie akkoord. Wij
hadden daar naar uitgekeken omdat CDA en D'66 ons de voorgaande weken hadden verzekerd dat
het terughalen van de vrouwen en kinderen onderwerp was van de formatiebesprekingen. Groot was
de teleurstelling toen er in het nieuwe akkoord slechts één zin bleek te staan over dit onderwerp, en
wel dat "de in de vorige periode ingeslagen weg met betrekking tot uitgereisde IS-ers, wordt
voortgezet". Blijkbaar had de VVD zijn zin doorgedrukt en hadden de andere partijen zich daarbij
neergelegd. Waarschijnlijk is er ook nauwelijks over het onderwerp gesproken omdat de formerende
partijen wel andere zaken aan hun hoofd hadden.
Beweging in het CDA
Op het partijcongres van 11 december moest het CDA verslag uitbrengen over de uitvoering van de
in september aangenomen resolutie. Het bleek dat de fractie intussen nog geen enkele actie had
ondernomen. Het excuus was dat het onderwerp te ingewikkeld was.
Als reactie hierop zijn wij op maandag 13 december begonnen met een dagelijkse demonstratie voor
het CDA kantoor in Den Haag. De bedoeling was die demonstratie tot Kerst te laten duren. Aan het
eind van de eerste dag werden we echter al uitgenodigd voor een gesprek met de (nieuwe) CDA
voorzitter Hans Huibers. Die had ook woordvoerster Anne Kuik er middels een video verbinding
bijgehaald. Wij hebben onze teleurstelling geuit over het gebrek aan follow-up van de aangenomen
resolutie. Huibers verzekerde ons dat er wel degelijk over gesproken werd, en dat de fractie de
resolutie niet naast zich neer kon leggen. Hij wou graag spreken met enkele ouders van de vrouwen

in Syrië. Dit overleg vond plaats op 16 december, en bij deze gelegenheid konden een viertal ouders
en familieleden hun verhaal vertellen. Gezien de positieve opstelling van Huibers hebben we
besloten de demonstraties voor de rest van de maand te stoppen in afwachting van concrete
stappen van de Kamerfractie.
Andere partijen
Aan D'66, PvdA en VOLT werden brieven verstuurd met het verzoek in de Kamer een motie in te
dienen voor terughalen van de vrouwen en kinderen, aannemende dat het CDA een dergelijke motie
zou steunen. De twee eerstgenoemde partijen antwoordden dat ze ernaar zouden gaan kijken, maar
daarna bleef het stil.
Ook de VVD werd aangeschreven met de boodschap dat terughalen van de vrouwen en kinderen
overeenkwam met hun doelstellingen ten aanzien van veiligheid en gerechtigheid (voorkomen dat de
vrouwen hun straf ontlopen). Woordvoerster Ingrid Michon nam wel de beleefdheid te antwoorden,
maar het standpunt van de partij lijkt voorlopig onwrikbaar.
Druk vanuit NGO's
Een drietal grote NGO's (Rode Kruis1, Save the Children2, en Amnesty International3) deed deze
maand een beroep op de Tweede Kamer om zo snel mogelijk te beginnen met repatriëren. Het Rode
Kruis en Save the Children hadden daarop ook al bij eerdere gelegenheden aangedrongen, maar
Amnesty had zich tot nu toe op de vlakte gehouden (onderwerp ligt gevoelig bij donateurs?) Het was
verheugend dat deze organisatie zich nu ook eindelijk uitsprak, maar helaas riep zij alleen op tot
terughalen van de kinderen zonder daarbij te spreken over de moeders. Blijkbaar is dat laatste voor
Amnesty nog een brug te ver.
Nog geen nieuws over terughalen van 5 Nederlandse vrouwen
In oktober besloot de rechtbank in Rotterdam dat 5 Nederlandse vrouwen binnen 6 maanden
moesten worden teruggehaald, waarvan één al binnen 3 maanden. Dat betekent dat de eerste vrouw
al in januari terug moet zijn. Aangenomen wordt dat het ministerie van BuZA hiermee bezig is, maar
dat het uit veiligheidsoverwegingen geen mededelingen doet over de voortgang.
Commissiedebat verschoven
Een debat van de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid over uitreizigsters, gepland voor
16 december, werd op het laatste moment verschoven naar januari. Het is niet bekend wat hiervoor
de reden was.

Internationale ontwikkelingen
Oplopende spanningen in kamp Roj
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http://kinderenteruguitkalifaat.nl/wp-content/uploads/2021/12/20211213-Rode-Kruis-Nederland-Briefingpolitieke-partijen-in-verband-met-commissiedebat-Terrorisme-extremisme-op-16-december.pdf
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https://www.savethechildren.nl/actueel/nieuws/2021/haal-kinderen-uit-is-kampen-nu-winternadert%E2%80%99
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https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/11/syria-repatriate-at-least-27000-children-held-in-direconditions-in-north-east-syria/

Aan het begin van de maand kwamen er berichten uit kamp Roj over oplopende spanningen,
veroorzaakt door radicale vrouwen uit Marokko en Tunesië. Nederlandse vrouwen in het kamp
vreesden voortdurend voor brandstichting en andere wraakacties van deze vrouwen
Franse vrouw overleden door gebrek medische zorg
Op 14 december overleed een Franse vrouw (28) in kamp Roj door gebrek aan medische zorg4. Zij
leed al geruime tijd aan diabetes en kon niet aan medicijnen komen. Eerder dit jaar had een Franse
missie wel 7 kinderen opgehaald, maar hadden de hulpverleners de vrouw laten liggen ondanks het
feit dat ze bekend waren met haar situatie. De vrouw stierf in het bijzijn van haar 10-jarig dochtertje.
Finland repatrieert moeder en vier kinderen
Op 10 december repatrieerde Finland weer een moeder met 4 kinderen uit kamp Roj. Finland heeft
tot nu toe 26 kinderen en 9 moeders teruggehaald5. De Finse overheid is van plan om ook de
overgebleven kinderen zo snel mogelijk te repatriëren.
Voor meer details over de ontwikkelingen in de afgelopen maand, zie webpagina "Laatste Nieuws"
https://kinderenteruguitkalifaat.nl/97-2/

Agenda komende maand
Campagne gericht op VVD
Nu we het CDA even de tijd gunnen om te laten zien dat ze serieus bezig zijn met de uitvoering van
de resolutie, zullen we onze aandacht de komende maand richten op de VVD. We gaan ervan uit dat
ook binnen deze partij de meeste mensen deugen, en dat ze overtuigd kunnen worden van het feit
dat de kinderen in Syrië nog een toekomst moeten krijgen. Graag ontvangen we suggesties voor
VVD-leden die we hiervoor kunnen benaderen.
Demonstratie 29 januari Amsterdam
In samenwerking met de actiegroep Breng ze veilig Terug gaan we op 29 januari weer demonstreren
in Amsterdam. Verdere bijzonderheden zullen bekend gemaakt worden op de website
Vergadering Kamercommissie Justitie en Veiligheid op 26 januari
Deze vergadering is life te volgen op
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/livedebatten.

Tot slot
Aan het eind van dit jaar wil ik alle leden en sympathisanten van het Platform van harte danken voor
hun steun de afgelopen maanden, zowel in woord als in daad. Het was voor mij telkens weer een
stimulans om door te gaan met onze strijd. Ik hoop het komend jaar velen van jullie weer te
ontmoeten, en ik wens ieder van jullie, maar ook de vrouwen en kinderen in Syrië, een gelukkig 2022.
Vriendelijke groeten,
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http://www.famillesunies.fr/2021/12/15/communique-de-presse/
https://valtioneuvosto.fi/en/-/mfa-finland-repatriates-five-member-family-from-syria

Ad Corten
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

