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Geachte Staatssecretaris,
Aanleiding
Op 6 maart 2020 zijn wij per brief door hulpinstanties geïnformeerd over de
schrijnende situatie van weeskinderen in Griekenland. Zij schetsen in hun brief een
situatie waarbij kinderen in de haven van Lesbos achter tralies worden gezet als
gevangenen. Zij geven aan dat er mensonterende situaties ontstaan omdat er meer
mensen zijn dan opvangplekken. De hulpinstanties roepen gemeenten in Nederland op
om steun te betuigen aan de 500 Griekse weeskinderen en de intentie uit te spreken
om een aantal van deze kinderen op te vangen. Deze oproep heeft geleid tot een
breed gesteunde motie waarin onze gemeenteraad zich bereid verklaart om een deel
van deze kinderen onderdak te bieden wanneer de regering besluit (een deel van)
deze kinderen op te vangen. Door middel van deze brief willen wij enerzijds onze
bereidheid uitspreken om een deel van deze kinderen onderdak te bieden, anderzijds
roepen wij u op om er bij de regering op aan te dringen niet in te zetten op het
verplaatsen van deze kinderen naar het Griekse vaste land maar hen een toekomst te
bieden in Nederland.
Bereidheid om Griekse weeskinderen op te vangen in Zwijndrecht
Het luiden van de noodklok en het aanschrijven van gemeenten leidt voorzichtig tot
resultaat. Steeds meer Nederlandse gemeenten zijn bereid kinderen uit Griekse
vluchtelingenkampen op te vangen. De afgelopen dagen sloten Bergen, Arnhem,
Amstelveen, Delft en Breda zich aan bij het initiatief. De gemeente Leiden geeft zelfs
concreet aan 25 kinderen op te willen vangen. Hiermee komt het aantal bereidwillige
gemeenten uit op 37. Dit alles is niet tegen dovemans oren gericht. Een grote
meerderheid van de gemeenteraden wil dat de gemeenten iets doen. Dit geldt ook
voor de gemeente Zwijndrecht. We verklaren ons als gemeente bereid om een aantal
van deze kinderen onderdak, zorg en een veilige omgeving te bieden.
Oproep aan de staatssecretaris
Verschillende Europese landen hebben aangegeven een deel van de kinderen te
willen opvangen. De Nederlandse regering heeft tot nu toe te kennen gegeven vooral
bij te willen dragen aan de verplaatsing van deze kinderen naar het Griekse Vasteland.
Het college en de raad van de gemeente Zwijndrecht willen in navolging van andere
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gemeenten een dwingend beroep op u doen. Wilt u zich er hard voor maken om (een
deel van) deze kinderen onderdak te bieden in Nederland. We hebben uw hulp nodig
om ons in staat te stellen bij te dragen aan en mee te denken over een duurzame
oplossing voor deze kinderen. We willen deze schrijnende situatie voor kinderen
helpen oplossen en dat gaat verder dan het verschaffen van water en een stel dekens.
Onze wens is dat de rechten en de veiligheid van deze kwetsbare kinderen wordt
geborgd.
Tot slot
Wij vertrouwen erop dat u de oproepen van verschillende gemeenten in Nederland ter
harte neemt en zich zult inspannen om hieraan gehoor te geven. Graag horen wij van
u terug welke stappen we vanuit Nederland met elkaar kunnen zetten om de
weeskinderen in Griekse vluchtelingenkampen een veilig thuis te bieden en de zorg die
zijn nodig hebben.
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