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Vl uchtel i ngen

kinderen

De gemeenteraad van Westerveld in vergadering bijeen op dinsdag 10 maart 2020

Constaterende dat:
- in de overbevolkte kampen op de Griekse eilanden ook alleenstaande kinderen onder erbarmelijke

en beschamende omstandigheden proberen te overleven;
- dat deze kinderen de toegang wordt ontnomen

tot hun meest fundamentele rechten zoals

onderdak, water, eten, medische zorg en onderwijs;
- er vanuit de Griekse regering een oproep is gedaan aan de andere EU-regeringen om de

verantwoordelijkheid te delen door vrijwillig 2500 alleenstaande kinderen te herplaatsen; en dat
Frankrijk, Finland en Portugal daarop al positief hebben gereageerd;
- de Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children de Nederlandse

gemeenten oproepen om zich te verenigen in een "Coalition of the Willing" om in ieder geval 500
van die 2500 kwetsbare vluchtelingenkinderen een veilige plek in Nederland te bieden; en dat
inmiddels een toenemend aantalgemeenten in Nederland zich daartoe bereid heeft verklaard;
Overwegende dat
- ook in de Gemeente Westerveld er een grote bereidheid bestaat om aan de oplossing voor deze

humanitaire crisis bij te dragen;
Roept het college op:
- zich aan te sluiten bij de "Coalition of the Willing" zoals gevraagd door Stichting Vluchteling,
Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children;
- in samenspraak met de Vereniging Drentse Gemeenten en de Provincie Drenthe bij te dragen aan
de opvang van alleenstaande vuchtelingenkinderen; en door de bereidheid uit te spreken in ieder
geval 5 van die kinderen in Westerveld op te nemen;
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Toelichting
Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children roepen de
Nederlandse gemeenten op om zich te verenigen in een 'Coalition of the W¡ll¡ng'.
Oók Nederland moet verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de zich almaar verdiepende
humanitaire crisis op de Griekse eilanden en aan de Griekse grenzen met Turkije. Daarom roepen
Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children de Nederlandse
gemeenten op om zich te verenigen in een 'Coalition of the Willing'. Dit lijkt in onze ogen de enige
manier om het kabinet in beweging te krijgen en ervoor te zorgen dat we 500 kwetsbare
vluchtelingenkinderen een veilige plek in Nederland bieden.

Terwijl in de overbevolkte kampen mensen en kinderen onder erbarmelijke en beschamende
omstandigheden proberen te overleven, ontspint zich aan de buitengrenzen van Turkije en
Griekenland een ander humanitair drama. De rechten van vluchtelingen worden op grove wijze en
zelfs met intimidatie en geweld geschonden. Mensen die in de machtsstrijd tussen het Turkije van
Erdogan en de Europese Unie als pionnen op een schaakbord naar de grens met Europa worden
doorgelaten, wacht de harde hand van Frontex en de Griekse kustwacht. Afspraken die we in
internationaal verband ten aanzien van mensenrechten, kinderrechten en in vluchtelingenverdragen
overeenkwamen, worden inmiddels zonder gene terzijde geschoven. Ondertussen zijn de
eilandbewoners van de Griekse eilanden die overbevolkte kampen huisvesten zo lang en stelselmatig
door Europa in de steek gelaten, dat ook onder hen de machteloze woede wortel schiet. De situatie
wordt elke dag onveiliger en daarom Iuiden Stichting Vluchtel¡ng, VluchtelingenWerk Nederland en
Defence for Children de noodklok. Om te beginnen moet er per direct een oplossing komen voor
kwetsbare kinderen die alleen op de vlucht zijn.
Zo leven er duizenden alleenstaande kinderen in vluchtelingenkampen in Griekenland. De kinderen

wordt de toegang ontnomen tot hun meest fundamentele rechten zoals onderdak, water, eten,
medische zorg en onderwijs. Ze zijn extreem kwetsbaar, ze kunnen worden misbruikt, verhandeld en
sommigen verdwijnen volledig uit zicht.
ln oktober 20L9 heeft de Griekse Minister van Burgerbescherming, Michalis Chrisochoidis, een brief

gestuurd naar alle andere EU-regeringen waarin hij vraagt om de verantwoordelijkheid te delen door
vrijwillig 2.500 alleenstaande kinderen te herplaatsen vanuit Griekenland. Frankrijk, Finland en
Portugal hebben onlangs toegezegd om kinderen te accepteren. En burgemeesters in Duitsland
hebben hun bereidheid geuit om kinderen vanaf de eilanden over te nemen. Onze oproep aan de
Nederlandse gemeentes is om dit Duitse voorbeeld te volgen: toon bereidheid om een deel van deze
alleenstaande kwetsbare kinderen op te vangen en maak dit kenbaar. ln onze ogen de enige manier
om het kabinet in beweging te krijgen.

