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Beste mensen,
Terwijl andere landen hun beleid t.a.v. het terughalen van "uitreizigsters" baseren op de belangen
van de kinderen, houdt Nederland stug vast aan het beleid dat kinderen pas worden teruggehaald
wanneer de moeders hun straf dreigen te ontlopen. Nu Nederlandse politici zo eensgezind
protesteren tegen de onmenselijkheden van de Russen in Oekraïne, zouden ze zelf een voorbeeld in
menselijkheid mogen geven door de Nederlandse kinderen zo snel mogelijk uit Syrië terug te halen.
De Russen hebben dat met hun kinderen al lang gedaan.

Ontwikkelingen deze maand
Tweede Kamer niet in beweging te krijgen voor terughalen kinderen
Ondanks aandringen van onze kant waren noch coalitiepartijen D'66, CDA en CU, noch oppositie
partijen SP, GroenLinks, PvdA en Denk in beweging te krijgen voor het terughalen van de kinderen uit
Syrië. De coalitiepartijen willen de VVD niet tegen de haren strijken omdat ze in het coalitie akkoord
hebben ingestemd met voortzetting van het oude beleid. Voor de oppositiepartijen is het onderwerp
blijkbaar niet belangrijk genoeg om er energie in te steken. De partijen verwachten waarschijnlijk
meer kiezers te verliezen dan te winnen wanneer ze gaan pleiten voor terughalen. Wat dit betreft,
steekt Nederland schamel af bij landen als Duitsland, België, Denemarken en Finland waar het
terughalen van vrouwen en kinderen de steun heeft van een meerderheid in het parlement.
Zweden een apart geval
Zweden heeft net als Nederland een parlement dat in meerderheid afwijzend staat tegen terughalen.
Maar in tegenstelling tot Nederland voelt de regering in Zweden zich wél verantwoordelijk voor het
terughalen van de vrouwen en kinderen. Met de Koerden is afgesproken dat de Zweedse vrouwen en
kinderen "uitgezet" worden uit de kampen, waarna de Zweedse regering tegen het parlement kan
zeggen dat zij geen andere keus had dan ze op te halen. Eenmaal terug in Zweden worden de
vrouwen en kinderen goed opgevangen. Ze worden na aankomst weliswaar even van elkaar
gescheiden, maar het hele beleid is erop gericht om de moeders en kinderen zo snel mogelijk weer te
verenigen1. Geen enkele van de teruggehaalde vrouwen is veroordeeld voor oorlogsmisdaden, en
geen enkele zit in de gevangenis. De Zweden gaan ervan uit dat de moeders prima in staat zijn voor
hun kinderen te zorgen (ze hebben hun kinderen al die jaren immers al beschermd), en dat voor de
kinderen hun moeders het enige houvast zijn bij aankomst in Zweden2.
Nederlands beleid uitsluitend gericht op het straffen van de moeders
Vergeleken met Zweden is Nederland het andere uiterste. Hier klinkt alleen de roep om de moeders
zo zwaar mogelijk te straffen, en er worden alleen kinderen teruggehaald (met hun moeders),
wanneer de rechter dreigt de strafvervolging tegen de moeders anders te staken. Kinderen worden
blijvend gescheiden van hun moeders, wat funest is voor de toch al zwaar getraumatiseerde
kinderen. Van de 11 kinderen die op 3 februari werden teruggehaald, zitten er 9 nog steeds in een
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inrichting van Jeugdzorg in het Gelderse Harreveld. Politici schijnen niet te beseffen dat verder
uitstel van terughalen van de resterende 60 kinderen tot nog grotere problemen zal leiden.
Ook NTCV waarschuwt voor uitstel van terughalen
In het deze maand verschenen halfjaarlijkse rapport van de NCTV "Dreigingsbeeld Terrorisme
Nederland Nr. 56" wordt opgemerkt dat "de kinderen doorgaans nog jong zijn en de kans op
vergaande radicalisering en indoctrinatie als gevolg van hun verblijf in het strijdgebied en de
opvangkampen vooralsnog zeer beperkt is3. Verder verblijf in de opvangkampen kan bijdragen aan
mogelijk trauma en risico op indoctrinatie. Dit maakt de eventuele dreiging die van hen op termijn
uitgaat voor de nationale veiligheid in Nederland mogelijk groter". Vertaald in gewoon Nederlands
betekent dit: laten we de kinderen in godsnaam snel terughalen voordat het voor hen te laat is.
Minister Yesilgöz vergeet de kinderen in haar Kamerbrief
Op 13 april stuurde minister Yesilgöz een brief aan de Kamer met de halfjaarlijkse rapportage over
"uitreizigers"4. De nadruk in de brief ligt volledig op het straffen van de vrouwen. De minister schrijft
dat "uitreizigers bewust en op vrijwillige basis ons land hebben verlaten om zich aan te sluiten bij een
strijd die gericht is op het vernietigen van alles waar wij voor staan". Hier klinkt weer de obsessie
door van mevrouw Yesilgöz met het straffen van de vrouwen; een obsessie waarvan ze ook al blijk
gaf als Kamerlid5,6.
Erger nog is dat de minister in haar brief geen woord wijdt aan de kinderen in Syrië. Zij schrijft dat bij
het repatriëren van uitreizigers het kabinet "een brede afweging maakt waar verschillende belangen
bij worden betrokken zoals het voorkomen van straffeloosheid, de veiligheid in het gebied, de
internationale betrekkingen en de nationale veiligheid". Maar er wordt in de hele brief met geen
woord gerept over de kinderen. Blijkbaar is de minister vergeten dat er ook nog 60 Nederlandse
kinderen in Syrië zitten. Of misschien kan haar dat ook niet schelen.
Internationale druk op terughalen van de kinderen
VN experts spraken hun bezorgdheid uit7 over vermiste en gewonde jongens na de aanval van ISstrijders op de gevangenis van Hasaka in januari. Sindsdien worden er minstens 100 jongens vermist
die in de gevangenis verbleven. Sommigen van hen waren niet ouder dan 10-12 jaar. De jongens
werden vastgehouden in overvolle cellen met 20-25 gevangen. Na de aanval waren velen van hen
gewond, en het is niet duidelijk wat er daarna met hen gebeurd is.
De nieuwe bevelhebber van de Amerikaanse troepen in het Midden Oosten herhaalde weer dat de
VS de Koerden zal helpen bij het repatriëren van alle buitenlandse IS-strijders en familieleden die nu
nog gevangen zitten in Koerdische kampen in noordoost Syrië8. Dit is trouwens al jaren het
Amerikaanse beleid. In maart hielpen de Amerikanen Duitsland nog bij de repatriëring van 10
vrouwen en 27 kinderen. Nederlandse politici (VVD en CDA) komen nog steeds met het argument dat
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terughalen te gevaarlijk is voor hulpverleners, maar dit is gewoon een excuus om niets te hoeven
doen.
Teruggehaalde moeders willen niet opnieuw gescheiden worden van hun kinderen
Op 22 april werd door de rechtbank te Rotterdam de eerste zitting gehouden in de strafzaak tegen de
5 vrouwen die in februari werden teruggehaald. Twee van de vrouwen lieten via hun advocaat weten
dat ze in voorarrest wilden blijven om te voorkomen dat ze opnieuw afscheid van hun kinderen
moeten nemen als ze in de toekomst worden veroordeeld tot een celstraf. Ze hebben al een keer
afscheid moeten nemen toen ze op Schiphol aankwamen, en willen ze hun kinderen dat geen tweede
keer aandoen9. Het is voor de vrouwen een zware straf om van hun kinderen gescheiden worden. De
meeste kinderen worden ondergebracht bij vreemde pleegezinnen en de kans is klein dat ze
terugkeren naar hun moeders nadat die hun gevangenisstraf hebben uitgezeten. De
Kinderbescherming oordeelt meestal dat de kinderen na een half jaar al te sterk gehecht zijn aan hun
pleegouders om nog terug te keren naar hun echte moeders (hetzelfde probleem speelt bij kinderen
die uit huis gezet zijn als gevolg van de toeslagenaffaire).
Plannen voor missie naar Syrië
Op 7 april werd met Save the Children gesproken over een mogelijke gezamenlijke missie naar Syrië,
o.a. om lesmateriaal te brengen voor de Nederlandse kinderen in kamp Roj. Gezien het feit dat de
rechtbank op 11 mei gaat besluiten hoeveel van de daar nog verblijvende vrouwen op korte termijn
moeten worden teruggehaald, is besloten de planning van een missie uit te stellen tot na deze
datum. Mocht de rechtbank besluiten het grootste deel van deze vrouwen binnen afzienbare tijd op
te laten halen, dan heeft het weinig zin om zelf nog daarheen te gaan

Agenda komende maand
Rechtszaak overgebleven 11 Nederlandse vrouwen in kamp Roj
Op 11 mei zal de rechtbank besluiten hoeveel van de 11 vrouwen die een verzoek tot repatriëring
hebben ingediend, op korte termijn teruggehaald moeten worden. Er verblijven volgens BuZA op dit
moment nog ongeveer 20 Nederlandse vrouwen en 60 kinderen in Syrië. Sommigen van deze zitten
echter niet meer in kamp Roj, en het is de vraag of zij teruggehaald willen worden naar Nederland
(wetende dat zij dan blijvend van hun kinderen gescheiden worden).
Volgende demonstratie op 21 mei in Amsterdam
Besloten is de eerstkomende demonstratie weer te houden in Amsterdam. Nadere details volgen.
Voor meer details over de ontwikkelingen in de afgelopen maand, zie webpagina "Laatste Nieuws"
https://kinderenteruguitkalifaat.nl/97-2/

Vriendelijke groeten,
Ad Corten
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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
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