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Beste mevrouw Michon,
U hebt waarschijnlijk ook het bericht gelezen dat Frankrijk deze week een groot deel van zijn ISvrouwen en kinderen heeft teruggehaald uit Syrië1. Dit betekent een belangrijke koerswijziging van
Frankrijk dat tot nu toe slechts incidenteel kinderen repatrieerde. Duitsland, België, Denemarken,
Finland en Zweden gingen Frankrijk al voor in het actief terughalen van hun vrouwen en kinderen.
Het enige land dat nog tegenstribbelt, is Nederland.
Tijdens de vergadering van de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid op 16 juni vertelde u
dat uw partij niet blij was met het besluit van de rechter om een aantal vrouwen terug te laten halen
omdat de strafzaak tegen hen anders gesloten zou worden. U vertelde dat dit besluit van de rechter
u “als een graat in de keel stak” maar dat u helaas gedwongen was u erbij neer te leggen.
Ik vraag mij af hoe u de toekomst van de Nederlandse kinderen in Syrië ziet wanneer we hen nooit
terughalen naar Nederland. De landen in de regio hebben niet het geld en de kennis om hen te
deradicaliseren, en de kinderen vallen na verloop van tijd onvermijdelijk in handen van IS. Hoe kan
Nederland de verantwoordelijkheid voor deze kinderen van zich afschuiven? Als het gaat om het
dumpen van chemisch afval in Afrika door Nederlandse bedrijven staat de hele Tweede Kamer op zijn
achterste poten. Maar het dumpen van problematische Nederlandse vrouwen en kinderen in een
arm land als Syrië moet blijkbaar wél kunnen. Waarom kan Nederland zich op dit punt ook niet
fatsoenlijk gedragen?
Onze buurlanden hebben allemaal zwaar te lijden gehad onder IS-aanslagen waarbij tientallen doden
vielen. Toch hebben zij zich over hun angst voor IS en hun afkeer van de vrouwen heen weten te
zetten, en nemen ze hun verantwoordelijkheid voor de kinderen in Syrië. In Nederland zijn we helaas
nog niet zo ver. Terwijl er in ons land nog nooit iemand bij een IS-aanslag om het leven is gekomen,
komen wij niet verder dan het hameren op het straffen van de vrouwen en het zo lang mogelijk
uitstellen van de terugkeer van de kinderen. Moeten wij ons daarvoor eigenlijk niet een beetje
schamen?
De VVD probeert altijd om Nederland als fatsoenlijk land op de kaart te zetten; een land dat overal
ter wereld opkomt voor de mensenrechten. Wordt het niet eens tijd om te erkennen dat het laten
creperen van onschuldige Nederlandse kinderen in Syrische kampen niet past bij het beeld dat uw
partij van zichzelf heeft?
Vriendelijke groeten,
Ad Corten
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