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Repatriëring van kinderen uit Syrië. 
 
Met betrekking tot de repatriëring van kinderen uit Syrië is het standpunt van de Franse autoriteiten, 
in overeenstemming met de internationale verbintenissen van Frankrijk, als volgt: 
 
– volwassenen die ervoor hebben gekozen zich bij een terroristische organisatie aan te sluiten, 
moeten ter plaatse worden berecht, zo dicht mogelijk bij de plaats waar zij de feiten hebben 
gepleegd; 
 
– in tegenstelling tot hun ouders kozen de kinderen er niet voor om zich aan te sluiten bij een 
terroristische organisatie; daarom mobiliseert de Franse staat proactief zeer aanzienlijke middelen 
om ze waar mogelijk terug te brengen. Wanneer de repatriëring van kinderen gepaard gaat met de 
terugkeer van hun moeder en de omstandigheden ter plaatse deze terugkeer mogelijk maken, 
worden deze moeders teruggehaald zodra ze de consequenties daarvan volledig aanvaarden. Deze 
moeders worden bij aankomst in Frankrijk vervolgd. Zo ging Frankrijk begin juli 2022 voor het eerst 
over tot de repatriëring van moeders (16) tegelijk met de repatriëring van Franse minderjarigen (35). 
  
Frankrijk heeft dus verschillende operaties uitgevoerd die 72 bijzonder kwetsbare kinderen hebben 
teruggebracht (waaronder 2 Nederlandse en 70 Franse minderjarigen in totaal). 
  
Deze operaties werden uitgevoerd met Franse middelen, zowel civiel als militair. Dit waren zeer 
complexe en risicovolle missies, die plaatsvonden in een oorlogsgebied waar Frankrijk geen controle 
over heeft. De gemobiliseerde teams omvatten onder meer consulaire, veiligheids- en medische 
capaciteiten. Ze hadden een zorgvuldige planning nodig om de voorwaarden voor hun succes te 
creëren, evenals besprekingen met het lokale bestuur in het noordoosten van Syrië, dat de kampen 
controleert. 
  
Bij hun aankomst in Frankrijk werden de Franse kinderen, zoals alle niet-begeleide minderjarigen, 
toevertrouwd aan de Franse gerechtelijke autoriteiten zodat ze door de kinderwelzijnsdiensten 
konden worden opgevangen. Ze profiteren ook van medische monitoring. 


