Geachte raadsleden, leden van het college van burgemeester en wethouders,

Graag stellen wij u middels dit bericht op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de
campagne #500kinderen, voor de relocatie van alleenstaande minderjarige asielzoekers vanuit de
Griekse vluchtelingenkampen en opvang van hen in Nederland. [Zie de bijlage voor dezelfde brief.]
Ondanks de groeiende steun vanuit de samenleving en inmiddels 142 gemeenten binnen de
Coalition of the Willing, weigert het kabinet nog steeds om minderjarige alleenstaande asielzoekers
van Griekenland over te nemen.
Vorige week heeft staatssecretaris Broekers-Knol een MoU getekend met haar Griekse collega’s over
de ondersteuning van shelters en een voogdijprogramma in Griekenland. Helaas bevat de MoU en
begeleidende Kamerbrief niets nieuws ten opzichte van eerdere berichten van de staatssecretaris
eind april en begin mei. Aangezien we inmiddels een aantal maanden verder zijn, verwachten we dat
het zeer lang zal duren voordat de eerste minderjarigen inderdaad gebruik kunnen maken van de
shelters en het voogdijprogramma. Terwijl deze groep minderjarigen in Griekenland zeer kwetsbaar
is voor uitbuiting en misbruik en een directe oplossing nodig hebben voor opvang en veiligheid.
De SP, GroenLinks en de PvdA hebben dan ook Kamervragen gesteld naar aanleiding van het MoU.
Deze politieke partijen zijn gealarmeerd door een kritisch artikel gepubliceerd in de Groene
Amsterdammer. In dit artikel geven de Grieken aan dat zij de door de staatssecretaris
gepresenteerde plannen niet herkennen en - ten aanzien van de shelter - ervan overtuigd zijn dat dit
voor de zomer niet gerealiseerd zal zijn.
Ook the Guardian viel de houding van de Nederlandse regering en de maatschappelijke discussie
over deze minderjarigen op en schreef hier een artikel over.
In Griekenland is de lockdown voor asielzoekers inmiddels verlengd, waardoor zij nog steeds maar
zeer beperkte bewegingsvrijheid hebben, terwijl de Griekse bevolking zelf niet meer onder
quarantaine maatregelen leeft. Daarnaast gaan gewelddadige pushbacks door de Griekse
autoriteiten langs de landsgrens en op zee door, waardoor asielzoekers met geweld terug worden
gestuurd naar Turkije.
De Griekse President Katerina Sakellaropoulou heeft afgelopen zaterdag 20 juni
(Wereldvluchtelingendag) een hernieuwde oproep aan de EU gedaan om steun te verlenen aan
alleenreizende minderjarigen en om kinderen te reloceren naar andere EU lidstaten, omdat
Griekenland zelf niet in staat is deze kinderen op te vangen en veiligheid te bieden.
‘Nederland geeft niet alleen geen gehoor aan die oproep, maar biedt daarnaast ook geen
structurele oplossing’, zegt Jan Terlouw, die op maandagavond samen met Dries Van Agt te gast
was bij de talkshow M om hun zorgen en onvrede te uiten.
Ook Nederlandse burgers en BN-ers blijven demonstreren tegen dit kabinetsbesluit. Iedere
donderdagavond om 20:00 uur zijn er stilteprotesten in verschillende steden in Nederland en iedere
maandag om 11:55 uur zijn er live stilteprotesten op Instagram.
Inmiddels hebben ruim 44.500 mensen hun handtekening gezet onder de petitie 500kinderen.nl.
Ook zijn momenteel 142 gemeenten en 5 provincies aangesloten bij de Coalition of the Willing. Als
uw gemeente daarbij hoort: bedankt! Elke dag krijgen wij nieuwe aanmeldingen en we hopen om
volgende week de 150e gemeente te verwelkomen!
Volgende week is de laatste kans voor het reces waarin de Tweede Kamer een motie voor
relocatie van alleenstaande minderjarige vluchtelingen kan aannemen.
Helpt uw gemeente ook mee?
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