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Intentie opnemen verweesde minderjarige vluchtelingen
De raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 26 mei 2020,
Constaterende dat
er op de Griekse eilanden een humanitaire crisis gaande is, waarbij enkele honderden
alleenstaande minderjarige vluchtelingenkinderen verstoken zijn van de meest elementaire
levensbehoeften
2. de corona-epidemie de situatie alleen maar nijpender maakt, omdat er in de Griekse kampen,
met name op de eilanden, een groot gebrek bestaat aan medische zorg en hygiëne, waardoor
een catastrofe in de kampen met de dag dichterbij komt
3. de situatie waarin deze kinderen zich bevinden in flagrante strijd is met het Verdrag inzake de
rechten van het kind
4. Griekenland niet in staat is - ook de komende járen niet - om zelf al deze kinderen buiten de
kampen onder te brengen
5. over het plan om 2.500 vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen naar andere EU-lidstaten
over te brengen begin maart overeenstemming werd bereikt tussen de Griekse regering en de
Europese Commissie
6.
Duitsland en Luxemburg de afgelopen weken al enkele tientallen alleenstaande minderjarige
vluchtelingen hebben opgenomen en ook Frankrijk, Portugal, Ierland, Finland, Kroatië, Litouwen,
Bulgarije, België en Noorwegen hebben aangegeven kinderen te willen opnemen
7. de Nederlandse regering opnieuw heeft geweigerd om alleenstaande minderjarige kinderen uit
de Griekse kampen op te willen nemen
8.
hulporganisaties Vluchtelingenwerk, Defence for Children en Stichting Vluchteling Nederlandse
gemeenten hebben opgeroepen zich aan te sluiten bij een Coalition of the Willing en zich
daarmee gezamenlijk bereid te verklaren om een aantal van de meest kwetsbare verweesde
minderjarige kinderen op te nemen
9. inmiddels tientallen gemeenten zich bereid hebben verklaard kinderen uit de Griekse
vluchtelingenkampen te willen opvangen
10. het college op eerdere vragen van D66 Westland heeft aangegeven gesprekken die op nationaal
en Europees niveau gevoerd worden om oplossingen te bewerkstelligen niet te willen
doorkruisen met lokale initiatieven en daarmee heeft aangegeven Hp strpkkinn van Hp vranpn
niet te hebben begrepen
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Overwegende dat
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kinderen een fijne en veilige omgeving verdienen om in op te groeien en zich te jornnen
ontplooien en dat dit niet alleen geldt voor Westlandse kinderen ļ
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wij de morele verantwoordelijkheid voelen en willen nemen om hieraan een bijdrage të leveren

Spreekt uit dat
de gemeente Westland zich aansluit bij Coalition of the Willing
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