
 

  

  

 

  

 

MOTIE: Opvang van verweesde vluchtelingenkinderen uit Griekenland  

De gemeenteraad van Zoetermeer,  in vergadering bijeen op 18 mei 2020, 

Constaterende dat: 

• Op de Griekse eilanden een humanitaire ramp gaande is, waarbij duizenden mensen die door oorlog en 
geweld gedwongen hun huis hebben verlaten, worden ontmenselijkt, slachtoffer zijn van geweld en een 
groot tekort aan water en voedsel hebben  

• Onder hen zich ongeveer 5200 alleenstaande kinderen bevinden, die geen toegang hebben tot de meest 
fundamentele rechten zoals onderdak, water, eten, medische zorg en onderwijs en kunnen worden 
misbruikt of verhandeld  

• Griekenland de EU heeft gevraagd om 2500 kinderen op te vangen en Stichting Vluchteling, 
VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children Nederland hebben opgeroepen om minimaal 500 
kinderen op te vangen* 

• Al meer dan 60 Nederlandse gemeenten zich hebben aangesloten bij de ‘Coalition of the Willing’ en bereid 
zijn om alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen 

• Frankrijk, Duitsland en Luxemburg al kinderen hebben opgenomen, en Portugal, Ierland, Finland, Kroatië, 
Litouwen, België, Noorwegen en Bulgarije gezamenlijk 1600 kinderen opnemen 

• Voogdij-organisatie Nidos aangeeft dat zij klaar staat voor de opvang en begeleiding van deze kinderen 
 
Overwegende dat: 

• In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Kinderrechtenverdrag rechten zijn 
opgenomen die specifiek gaan over het recht op leven, recht op asiel en vluchtelingen 

• Volgens deze internationale verdragen de Verenigde Naties verplicht zijn deze rechten te beschermen 

• We als welvarend land uit humanitaire overwegingen solidair moeten zijn en deze kinderen moeten helpen 

• Ondersteuning bij het opzetten van een voogdijsysteem ter plekke, zoals het kabinet nu met Griekenland is 
overeengekomen**, weliswaar loffelijk maar slechts een druppel op de gloeiende plaat is omdat een veilige 
toekomst van deze en andere kinderen nog geenszins is gegarandeerd  

• We als gastvrije en inclusieve stad, waar iedereen zich thuis kan voelen en welkom is, nog steeds kunnen 
aangeven dat we willen dat het kabinet aan de oproep van de drie hulporganisaties gehoor geeft 

• Ook Het Beraad van Kerken Zoetermeer en het ILOZ het Zoetermeerse gemeentebestuur oproepen om zich 
bereid te verklaren om ook een aantal alleenstaande vluchtelingenkinderen op te nemen 

• Dit   wat  hun  en ons betreft  geheel  in  de  geest  is van  het  op  21  september  2018  door  toenmalig 
burgemeester Aptroot namens de gemeente Zoetermeer ondertekende Handvest voor Compassie 

 
Verzoekt het College van Zoetermeer om: 

• Zich aan te sluiten bij de ‘Coalition of the Willing’  

• Richting het kabinet de bereidheid uit te spreken om de opvang van een aantal alleenstaande 
vluchtelingenkinderen in Zoetermeer te ondersteunen 
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*Vluchtelingen Werk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling. 
**https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z08101&did=20217287 

https://www.vluchtelingenwerk.nl/persbericht/gemeenten-neem-alleenstaande-vluchtelingenkinderen-over-van-griekenland
https://www.defenceforchildren.nl/actueel/nieuws/migratie/2020/ngo-s-vestigen-hoop-op-steden-neem-alleenstaande-vluchtelingenkinderen-over-van-griekenland/
https://www.vluchteling.nl/hoe-jij-kunt-helpen/Campagne-500-kinderen

