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Beste mensen,
De afgelopen maand waren er weinig nieuwe ontwikkelingen rond de terugkeer van de vrouwen en
kinderen. De 12 vrouwen waarvoor de rechtbank op 11 mei besloot dat ze moesten worden
teruggehaald, waren aan het eind van de maand nog steeds niet terug in ons land. De voornaamste
gebeurtenis was de veroordeling van Samir Azzouz tot 2,5 jaar onvoorwaardelijk wegen het
financieren van terrorisme. Met die uitspraak beginnen we hieronder.

Ontwikkelingen in Nederland
Veroordeling van Samir Azzouz
Op 31 augustus veroordeelde de rechtbank in Rotterdam Samir tot 30 maanden onvoorwaardelijk
wegens financiering van terrorisme. Hoewel het vonnis een stuk lager was dan de eis van het OM, is
het toch vreemd dat in Nederland iemand veroordeeld wordt die overduidelijk alleen getracht heeft
om onschuldige kinderen te redden uit de ellende van de Koerdische kampen in Syrië. Het vergt een
grote verbeeldingskracht om het vrijkopen van hulpeloze vrouwen en hun kleine kinderen te zien als
financiering van terrorisme, maar het vonnis past in het Nederlandse beleid t.a.v. de uitgereisde
vrouwen en kinderen. Alle landen om ons heen halen de kinderen en hun moeders op om
humanitaire redenen, maar Nederland weigert dat te doen. Eerst was het argument dat de kinderen
tikkende tijdbommen waren, en tegenwoordig is het ophalen te gevaarlijk voor hulpverleners.
Wanneer iemand als Samir dan ten einde raad zelf het initiatief neemt om de vrouwen en kinderen
uit de ellende te halen, is dat een blamage voor de Nederlandse overheid. Het straffen van Samir kan
daarom ook beschouwd worden als een poging om de nalatigheid van de Nederlandse overheid te
rechtvaardigen.
Vrouwen en kinderen nog steeds niet terug uit Syrië
Op 11 mei besloot de rechtbank dat de 12 vrouwen die een rechtszaak hadden aangespannen tegen
de Nederlandse staat, binnen 4 maanden moesten worden opgehaald. Anders zou de zaak tegen hen
komen te vervallen. Op 31 augustus waren de vrouwen en hun kinderen nog steeds niet terug in
Nederland. Onduidelijk is of de regering het terughalen wil uitstellen tot vlak voor de deadline van 11
september of dat de militaire instabiliteit in Noord-Syrië het terughalen bemoeilijkt. Maar dit laatste
hoeft geen beletsel te zijn voor terughalen; de Amerikanen zijn bereid om ons zo nodig te helpen.
Vanwege de internationale gevoeligheden rond de repatriëring doet de Nederlandse overheid geen
mededelingen over de stand van zaken op dit moment.
Demonstratie in Amsterdam
Op 27 augustus hielden we in Amsterdam weer een demonstratie, samen met de actiegroep Breng
Ze Veilig Thuis, onder het motto ”Alle kinderen moeten terug”. Zelfs wanneer de groep van 12
vrouwen en 29 kinderen die momenteel klaar staat in Syrië is teruggekeerd in Nederland, blijven er
volgens de AIVD nog ruim 30 Nederlandse kinderen achter in Syrië. Onderzocht moet worden of de
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moeders van deze kinderen ook terug willen keren naar Nederland, en zo ja, hoe ze daarbij geholpen
kunnen worden.
Een tweede aandachtspunt was de opvang van de kinderen en hun moeders na aankomst in
Nederland. De procedure is momenteel dat moeders en kinderen direct bij aankomst op Schiphol van
elkaar gescheiden worden. Dit veroorzaakt voor de kinderen waarschijnlijk nog een groter trauma
dan hun jarenlange verblijf in de kampen. Voor de moeders is het ook een zware klap omdat de
kinderen het enige was waar ze zich de afgelopen jaren aan vast konden klampen. Zo lang de
vrouwen in detentie zijn, mogen de kinderen eenmaal per week videobellen met de moeders, en een
keer per maand mogen ze hun moeders opzoeken. Hoewel dit al een verbetering is ten opzichte van
de regeling in het verleden, is het natuurlijk een zeer schrale troost voor moeders en kinderen
De Belgische professor Loots heeft onlangs een gedegen rapport geschreven waarin hij laat zien hoe
belangrijk het is dat het contact tussen moeders en kinderen in stand wordt gehouden. In landen als
Finland en Zweden is het vanzelfsprekend dat de kinderen bij de moeders blijven. Loots pleit ervoor
om ook in onze landen veel meer ruimte te creëren voor contact tussen moeders en kinderen.
Beelden en video’s van de demonstratie zijn te vinden op de website.

Ontwikkelingen in het buitenland
Engeland heeft meest barbaarse regime tegenover uitgereisde vrouwen in Europa
Het Britse blad Sunday Times publiceerde een uitgebreid rapport over de situatie van de vrouwen en
kinderen in de Koerdische kampen, met de nadruk op de ongeveer 60 Engelse vrouwen en kinderen
die daar nog verblijven. Engeland heeft al de vrouwen hun nationaliteit ontnomen, waardoor het
voor hen onmogelijk is om naar Engeland terug te keren. De kinderen hebben nog wel de Britse
nationaliteit, maar die kunnen niet op eigen kracht terugkeren. Het Britse beleid is samen te vatten
als “laat ze daar maar zitten en gooi de sleutel weg”. Londen heeft de andere landen van het
Gemenebest onder druk gezet om ook dit beleid te volgen, maar Nieuw Zeeland heeft al besloten zijn
eigen weg te gaan. Nu er in Australië een Labour regering aan de macht is gekomen, bestaat daar de
hoop dat dit land ook een meer humane koers gaat varen. In Engeland zelf is er weinig hoop op een
koerswijziging doordat de Engelse sensatiepers de publieke opinie zeer negatief heeft beïnvloed.

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
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