Frankrijk haalt Franse kinderen met hun moeders en weeskinderen terug uit Syrië
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Frankrijk heeft zojuist 35 kinderen en 16 vrouwen uit het Roj-gevangeniskamp in het noordoosten
van Syrië gerepatrieerd. Sommige van deze kinderen zijn wezen, anderen zijn met hun moeder
gerepatrieerd. Een van hen dreigde in doodsangst te sterven in het kamp. Sinds 2019 zijn honderden
repatriëringsverzoeken verstuurd naar het Elysée en de Quai d'Orsay, of het nu gaat om wezen, of
om kinderen en hun moeders. Terwijl we blij zijn met deze operatie die in slechts een paar uur is
uitgevoerd, kunnen we alleen maar spijt hebben van de verloren tijd die die heeft bijgedragen aan de
pijn en het trauma.
We hopen vooral dat deze repatriëring het einde markeert van dit verachtelijke beleid van "geval per
geval" dat neerkomt op sorteren van kinderen, het scheiden van broers en zussen en het wegrukken
van kinderen van hun verlaten moeders in het kamp. Dit is de eerste keer dat Frankrijk kinderen met
hun moeders repatrieert uit Syrische gevangenkampen, en deze eerste operatie moet de doodsklok
luiden voor een onmenselijk beleid dat al jaren duurt.
Er blijven nog 150 kinderen met hun moeders in Camp Roj, die Frankrijk zo snel mogelijk moet
repatriëren. Ons land heeft zich meer en meer geïsoleerd door te kiezen voor onmenselijkheid en
onverantwoordelijkheid, in tegenstelling tot Duitsland, België en zoveel andere Europese landen. In
2021 werden 97 Europese vrouwen en kinderen gerepatrieerd. Onder hen slechts 7 Franse kinderen.
Van1 januari 2022 t/m gisteren zijn 65 er Europese kinderen en 27 vrouwen door hun land
gerepatrieerd. Onder hen geen Fransen.
Frankrijk werd in februari 2022 door het VN-Comité voor de Rechten van het Kind veroordeeld voor
het schenden van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind door al deze kinderen bloot te stellen
aan onmenselijke behandeling en hun recht op leven te vernederen en schenden.
Frankrijk liet de zieke moeder van een klein meisje drie jaar lang lijden in het Roj-kamp, met volledige
kennis van zaken. De vrouw stierf 14 december vorig jaar en haar dochter, die op 6-jarige weeskind
werd door de schuld van Frankrijk, zag al haar Belgische en Duitse vriendjes met hun moeders
terugkeren naar hun land. Haar moeder werd begraven op een paar meter buiten het kamp.
Frankrijk wachtte dus nog bijna 7 maanden alvorens het meisje te repatriëren.
We brengen in herinnering dat alle nationale en internationale instanties al jaren hebben
opgeroepen tot de repatriëring van deze kinderen en hun moeders, zoals veel verenigingen van
slachtoffers van terrorisme zoals de vereniging 13onze15, FENVAC, Life for Paris enz... Het ging
hierbij om de doodzieke vrouw, haar kinderen en al deze wezen die al meer dan drie jaar wachtten
op de bescherming van Frankrijk.
Nogmaals, er blijven nog steeds Franse kinderen in het kamp en die kijken naar hun vriendjes,
Fransen dit keer, die terugkeren naar hun land. De urgentie is nu om ALLE kinderen met hun moeders
deze zomer te repatriëren. Wij dringen er bij de autoriteiten op aan om publiekelijk te bevestigen dat
alle kinderen snel zullen worden gerepatrieerd.

"De komende vijf jaar zullen die van kinderbescherming zijn", verzekerde Emmanuel Macron. Laat
deze woorden snel realiteit worden. Deze repatriëring, die hoop brengt voor zoveel families die
jarenlang hebben geleden doordat ze hun kleinkinderen zagen wegkwijnen in smerige kampen, moet
de voorbode zijn van de repatriëring van alle kinderen. Frankrijk heeft opnieuw aangetoond dat het
de capaciteit heeft om te repatriëren: het moet nu zonder uitstel deze beschamende bladzijde van
onze geschiedenis definitief sluiten.

