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Beste mensen,
De afgelopen maand maakten we een paar stapjes vooruit, maar ook weer enkele achteruit.
Teleurstellend was het gebrek aan initiatief vanuit het CDA; de partij die nog steeds braaf het VVD
standpunt blijkt te volgen. We zullen onze acties bij het CDA kantoor daarom binnenkort weer
moeten hervatten. Positief was de grote opkomst bij de demonstratie in Amsterdam op 29 januari.
Het liet zien dat steeds meer mensen beginnen te beseffen dat we de kinderen in Syrië niet eeuwig
daar kunnen laten zitten, en dat zij daar nu ook openlijk voor uit durven komen.

Ontwikkelingen in Syrië
Koudegolf in de kampen
Eind januari werden de kampen in Syrië getroffen door een koudegolf waarbij de temperatuur daalde
tot onder de -10° en de tenten dreigden te bezwijken onder de sneeuw. Volgens berichten uit de
kampen is tenminste één kind overleden aan de kou en twee andere moesten worden opgenomen in
het ziekenhuis. Voor zover bekend waren er onder de Nederlandse vrouwen en kinderen gelukkig
geen slachtoffers. Maar dat ze in hun tenten zwaar geleden hebben onder de bittere kou is duidelijk.
Aanval op gevangenis Hasaka
Tegelijk met de koudegolf was er een gecoördineerde aanval van nog in het gebied aanwezige ISstrijders op de gevangenis in Hasaka waar 3500 van hun medestrijders gevangen werden gehouden.
De aanvallers slaagden er waarschijnlijk in om enkele honderden gevangen IS-strijders te bevrijden.
Er vielen bij de aanval ook enkele honderden slachtoffers, zowel onder de gevangen, de Koerdische
bewakers, en de aanvallers. Onder de omgekomen gevangen waren ook minderjarige jongens die
daar samen met volwassen IS-strijders zaten opgesloten. De aanval illustreerde het gevaar van de
nog steeds aanwezige IS-cellen in het gebied. Verder liet hij zien hoe belangrijk het is dat het westen
zo snel mogelijk al zijn gevangen burgers ophaalt; niet alleen vrouwen en kinderen maar ook de
mannen. SAVE THE CHILDREN deed naar aanleiding van de aanval een dringende oproep aan
westerse regeringen om de 700 aanwezige jongens te redden uit de gevangenis. Ook UNICEF deed
een soortgelijke oproep.
Zweden haalt weer vrouwen en kinderen op
Op 27 januari liet de Zweedse overheid weer enkele Zweedse vrouwen en kinderen (2 vrouwen en 4
kinderen) ophalen uit kamp Roj. Dit was de derde keer in korte tijd dat Zweedse vrouwen en
kinderen werden opgehaald. De vorige groepen kwamen vorig jaar in september en oktober terug.
De Zweedse regering gebruikt het argument dat de vrouwen en kinderen door de Koerden worden
"uitgezet", en dat de regering geen andere keuze heeft dan ze op te halen. Dit doet ze om kritiek uit
rechtse hoek op terughalen te voorkomen.
Ontwikkelingen in Nederland
Yesilgöz nieuwe minister van Justitie en Veiligheid

Op de valreep van het oude jaar werd bekend dat Dilan Yesilgöz was voorgedragen als nieuwe
minister van Justitie en Veiligheid. Dit bericht kwam als een schok omdat Yesilgöz zich tijdens haar
periode als Kamerlid profileerde als fel tegenstander van het terughalen van IS-vrouwen en kinderen.
Zo pleitte zij in het verleden herhaaldelijk voor het afnemen van het Nederlanderschap van ISvrouwen, zelfs als die al onderweg waren naar Nederland. Maar als minister zal Yeşilgöz zich niet
mogen laten leiden door haar persoonlijke afkeer van de IS-vrouwen. De emotionele afkeer die zij
eerder ten toon spreidde, past niet bij een fatsoenlijke partij als de VVD. Daarom is het extra
belangrijk is dat we de VVD Kamerfractie blijven wijzen op de steeds sterker wordende argumenten
voor terughalen, o.a. via demonstraties en onze actie met ansichtkaarten.
Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid
Op 26 januari vergaderde deze commissie, waarbij voor de eerste maal Dilan Yesilgöz als minister
tegenover de specialisten van de Tweede Kamer stond. De tegenstanders van terughalen
domineerden het debat: Markuszower (PVV), Michon (VVD) en Ephraim (Groep Haga). Zij waren zeer
tevreden met het coalitie akkoord waarin staat dat het beleid van de vorige periode niet gewijzigd
wordt. Voorstanders van terughalen waren omzichtig in hun bewoordingen. Hanneke van der Werf
(D'66) zei dat de vrouwen hun straf niet mochten ontlopen, en om die reden teruggehaald moesten
worden. En ja, dan kunnen de kinderen ook mee terugkomen. Alleen Farid Azarkan (DENK) pleitte
openlijk voor terughalen. Gebruikelijke voorstanders als GroenLinks en PvdA waren niet aanwezig, en
het CDA hamerde vooral op het helpen van Yezidi's.
CDA stelt teleur
Tijdens het debat in de Vaste Kamercommissie gaf CDA vertegenwoordigster Hilde Palland op geen
enkele wijze gevolg aan de resolutie van het partijcongres van 11 september dat de fractie zich
moest inspannen voor het terughalen van de vrouwen en kinderen. Zij hield het bij een opmerking
dat de kinderen onschuldig waren, maar dat we vooral moesten inzetten op het helpen van Yezidi's;
het welbekende standpunt van het CDA.
Ik heb aan partijvoorzitter Huibers geschreven dat wij zwaar teleurgesteld waren in het feit dat de
Kamerfractie tot nu toe geen gevolg heeft gegeven aan de uitvoering van de resolutie, en ik heb hem
nogmaals uitgelegd waarom terughalen van de vrouwen en kinderen steeds urgenter wordt. Met
iedere maand langer wachten wordt het probleem alleen maar groter, en daarmee de schuld van het
CDA aan het onrecht dat de kinderen wordt aangedaan. Ik heb Huibers gevraagd om op korte termijn
een overleg met de fractie te beleggen om van hen te vernemen waarom de resolutie niet wordt
uitgevoerd.
Demonstratie Amsterdam op 29 januari
Aan de demonstratie op de Dam werd deelgenomen door ongeveer 35 mensen; een teken dat de
vrouwen en kinderen in Syrië gelukkig nog niet vergeten zijn. Er werden toespraken gehouden door
o.a. Rogier Schravendeel, Jaap van Laan, Jo van der Spek, Ahmed el Mesri en ondergetekende. Een
van de deelneemsters las een Arabisch gedicht voor over kinderen die je niet in de steek kunt laten.
Na de toespraken volgde nog een rondgang over het Damplein, waarbij een van onze jonge
deelneemster met de megafoon de mensen op het plein opriep om in actie te komen voor de
kinderen in Syrië.
Plannen voor februari
Plannen voor missie naar Syrië

Er wordt momenteel gedacht aan een missie naar Syrië waarbij we samen met mensen van
actiegroep Breng ze veilig thuis, een lading hulpgoederen inclusief schoolboeken naar kamp Roj
willen brengen. De plannen verkeren nog in een pril stadium, maar er is al wel belangstelling vanuit
politiek, journalistiek en Nederlandse NGO's. Zodra de plannen vastere vorm krijgen, zullen daar
meer over laten weten.
Acties richting VVD
Binnen de VVD moeten er ook mensen zijn die minder afwijzend staan t.a.v. het terughalen van ISvrouwen en kinderen. Een aanwijzing daartoe is het feit dat de partij jarenlang een ex-terroriste
(Soumaye Sahla) als adviseur in dienst had. Het terzijde schuiven van deze mevrouw (na kabaal van
Wilders) heeft tot kritiek geleid binnen de partij, met name bij de jongerenafdeling. Wij willen hier op
inhaken met de leus "Een gaaf land offert geen onschuldige kinderen op".
Volgende demonstratie 26 februari
De volgende demonstratie zal gehouden worden in Den Haag, maar de plaats laten we even
afhangen van de reacties vanuit CDA en VVD. De datum van 26 februari kan iedereen alvast wél in
zijn/haar agenda zetten.
Voor meer details over de ontwikkelingen in de afgelopen maand, zie webpagina "Laatste Nieuws"
https://kinderenteruguitkalifaat.nl/97-2/

Vriendelijke groeten,
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

[1] http://kinderenteruguitkalifaat.nl/wp-content/uploads/2022/01/20220124-oproep-Save-theChildren.pdf

[2] https://www.unicef.org/mena/press-releases/nearly-850-children-immediate-risk-violencecontinues-northeast-syria

[3] https://debatgemist.tweedekamer.nl/node/27175

[4] http://kinderenteruguitkalifaat.nl/wp-content/uploads/2022/01/IS-vrouwen-en-kinderenkunnen-niet-eeuwig-in-de-kampen-blijven.pdf

[5] http://kinderenteruguitkalifaat.nl/wp-content/uploads/2022/01/Toespraak-29-jan.pdf

[6] http://kinderenteruguitkalifaat.nl/wp-content/uploads/2022/01/VID-20220129-WA0005.mp4

