Van: Anne Marinussen <AnneMarinussen@vluchteling.nl>
Verzonden: woensdag 30 september 2020 11:20
Aan: Anne Marinussen <AnneMarinussen@vluchteling.nl>
Onderwerp: Zorgt uw gemeente voor het kantelpunt? Relocatie #500kinderen vanuit Griekenland!

Geachte raadsleden, leden van het college van burgemeester en wethouders,
Graag stellen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de
campagne #500kinderen.nl, voor de relocatie van alleenstaande minderjarige asielzoekers
vanuit de Griekse vluchtelingenkampen en opvang van hen in Nederland.
Zorgt uw gemeente voor het kantelpunt?
De betrokkenheid van Nederlandse gemeenten is groot! Inmiddels
hebben 174 gemeenten (met gezamenlijk 11,5 miljoen inwoners) en 5 provincies zich
aangesloten bij de Coalition of the Willing, dus nog maar 4 gemeenten te gaan en dan
hebben meer dan de helft van alle Nederlandse gemeenten een motie aangenomen om
zich aan te sluiten bij de Coalition of the Willing.
Wanneer uw gemeente nog geen motie heeft aangenomen, kunnen uw stem en uw
motie nu een cruciale rol spelen om de Nederlandse regering in beweging te krijgen! Wie
wordt de 178e Nederlandse gemeente die zich aansluit en de Coalition of the Willing
hiermee over de streep van de helft van alle Nederlandse gemeenten trekt?
Petitiehandtekeningen #500kinderen gisteren aangeboden aan Kamerleden
Gisteren stonden 500 lege stoelen op het Plein in Den Haag, als symbool voor 500 kinderen
die hier, als het aan het kabinet ligt, niet welkom zijn. VluchtelingenWerk Nederland,
Defence for Children en Stichting Vluchteling boden dinsdag de
petitiehandtekeningen 500kinderen.nl aan om 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen uit
de Griekse kampen opvang te bieden in Nederland. De petitie is door 106.160
sympathisanten ondertekend en werd overhandigd aan Kamerleden. Kerken in
Nederland luidden gelijktijdig met het aanbieden van de petitie 500 maal de noodklok. Ook
werd er een meterslang spandoek getoond met foto’s van alle kinderen die meededen aan
de #500kinderen actie van Zapplive.
Woordvoerders van het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks, D66, PvdA, SP en DENK waren
aanwezig om de handtekeningen in ontvangst te nemen. Jasper van Dijk (SP): 'Ik ga het
pleidooi opnieuw doen door een motie in te dienen. Ik steun jullie van harte en hoop dat de
andere partijen hierin meegaan.' Niels van den Berge (GroenLinks) heeft zelf vluchtelingen in
kampen geholpen. 'Ik merk dat ik er emotioneel van word, van de beelden van kinderen in
de kampen. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik ervoor zal blijven strijden.' Joël Voordewind
(ChristenUnie): 'We moeten altijd oog houden voor kwetsbare kinderen.'
Opvang en veiligheid hard nodig – volg het voorbeeld van gemeente Harlingen!

Tot nu toe houden de coalitiepartijen vast aan het plan van staatssecretaris Broekers-Knol
om 48 opvangplekken op het Griekse vasteland op te zetten en ondersteuning te bieden aan
het Griekse voogdijsysteem. Maar de alleenstaande kinderen hebben een directe oplossing
nodig voor opvang en veiligheid.
Naar aanleiding van de allesverwoestende brand in kamp Moria op Lesbos en de ‘Moriadeal’ van de regering, heeft de gemeente Harlingen besloten om opnieuw een motie aan te
nemen, om te laten zien dat Nederland veel meer kan en wil doen. Zie de motie in de
bijlage.
Het is, juist nu, cruciaal dat ook uw gemeente zich aansluit! Volg het voorbeeld van de
gemeente Harlingen, want Nederland kan zoveel meer dan de schamele ‘Moria-deal’ uitruil.
Wij willen het kabinet laten zien dat de helft van alle Nederlandse gemeenten deze groep
minderjarigen een directe oplossing wil bieden. En daarom zijn jullie stem en jullie steun zo
belangrijk! Op 500kinderen.nl vindt u een Q&A met de 12 meest gestelde vragen over de
situatie van de alleenstaande kinderen en het belang van relocatie naar Nederland.
Zorgt uw gemeente voor het kantelpunt?
Met vriendelijke groet,
Namens VluchtelingenWerk Nederland,
Defence for Children
en Stichting Vluchteling,
Anne Marinussen
Beleidsmedewerker
Stichting Vluchteling

Groet, Kind regards,
Anne Marinussen,
Medewerker Lobby /beleid
Laan van Nieuw Oost-Indië 131M | 2593 BM Den Haag
Algemeen: 070 - 346 89 46
www.vluchteling.nl |www.nachtvandevluchteling.nl

Volg ons op

