
 
 

      
 
Datum:  6 april 2020 
Aan:  Fractievoorzitters Tweede Kamer 
Betreft:  Oproep evacuatie Griekse eilanden en relocatie van 500 alleenstaande kinderen  
 
 

Geachte fractievoorzitters, 
 
In deze coronacrisis blijkt dat Nederland tot veel in staat is. Er worden maatregelen getroffen en 
creatieve oplossingen bedacht om ons zo goed mogelijk door deze crisis heen te loodsen. Het is 
prachtig om te zien waartoe Nederland in staat is om de meest kwetsbaren te beschermen. We 
zijn solidair met elkaar en vragen ook andere landen om solidariteit te tonen.  
 
Wij roepen u op om óók, juist in deze moeilijke tijd, solidariteit te tonen met de Griekse 
regering en de kinderen die in Griekse vluchtelingenkampen verblijven. Geef alstublieft 
gehoor aan de noodkreet van Griekenland voor hulp bij het overnemen van 2.500 
alleenstaande kinderen uit de overvolle vluchtelingenkampen. Deze kinderen zijn daar niet 
veilig en extreem kwetsbaar voor uitbuiting en misbruik. EU-Commissaris Ylva Johansson 
maakte vorige week bekend dat nog vóór Pasen de eerste alleenstaande kinderen 
herplaatst worden naar Luxemburg. Ook Duitsland, Frankrijk, Portugal, Ierland, Finland, 
Litouwen en Kroatië hebben toegezegd dat zij bereid zijn om de alleenstaande 
vluchtelingenkinderen over te nemen en zo Griekenland te ontlasten. Nederland geeft 
vooralsnog geen gehoor aan de noodkreet van Griekenland. Dit vinden wij onbegrijpelijk. 
Doordat o.a. de Nederlandse regering niet wil bijdragen wordt het verzochte aantal van 
2.500 kinderen niet gehaald. Ondanks het feit dat 32 Nederlandse gemeenten hebben 
aangegeven dat er draagvlak is in Nederland voor de opvang van 500 kinderen, ontbreekt 
Nederland in de lijst van landen die deze kinderen bescherming willen bieden.  
 
Coronavirus in de Griekse kampen 

Dit is geen tijd voor politieke meningsverschillen als het gaat om het welzijn en de gezondheid van 
de kwetsbaren. Deze kinderen verdienen bescherming en elke dag dat we wachten, neemt het 
risico dat deze kinderen in de overvolle kampen besmet raken met corona toe. Dat zal niet alleen 
voor de vluchtelingen in het kamp, maar ook voor de bewoners van Lesbos en daarbuiten 
consequenties hebben. 
 
Het Coronavirus komt bovenop de vele uitdagingen en problemen waar Griekenland wat betreft de 
opvang van vluchtelingen mee te kampen heeft. Twee kampen op het Griekse vasteland gaan op 
slot omdat mensen uit het kamp positief getest zijn op het coronavirus. Het is een kwestie van tijd 
totdat het virus ook kamp Moria bereikt op Lesbos, waar al bij acht inwoners van het eiland (buiten 
de kampen) inmiddels een besmetting is geconstateerd. 
 
In de Griekse kampen is een groot gebrek aan medische zorg en hygiëne. Een catastrofe in de 
kampen komt met de dag dichterbij. Op Lesbos verblijven 21.000 mensen terwijl er officieel plek is 
voor 3.000 mensen, de tentjes staan in de modder, tussen het open riool. Er is één kraan voor 
1.300 mensen en mensen staan uren in de rij voor wat eten. Het hoeft geen betoog dat het in acht 
nemen van hygiënevoorschriften, zoals afstand houden en regelmatig handen wassen in deze 
omstandigheden een onmogelijke opgave is. 
 
Meer dan 32 gemeenten willen dat Nederland de kinderen opvang biedt 

Op 1 april riepen wij het kabinet in een gezamenlijke brief met 13 hulporganisaties op om aan te 
sluiten bij het initiatief voor snelle en veilige relocatie van de alleenstaande kinderen. Er is ook 
draagvlak in gemeenten. Een groeiende groep van inmiddels 32 Nederlandse gemeenten heeft 
zich uitgesproken voor de opvang van 500 alleenstaande kinderen. De gemeenten 
vertegenwoordigen samen ruim 5 miljoen mensen. Zij geven hiermee het krachtige signaal af dat 

https://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/default/files/Vluchtelingenwerk/nieuws/brief_staatssecretaris_griekse_eilanden_30maart2020.pdf


 
 
er veel draagvlak is voor een Nederlandse bijdrage aan een oplossing. Ook voogdijinstelling Nidos 
laat weten klaar te staan zodra Nederland besluit om een deel van de kinderen over te nemen. 
 
Laten we tijdens deze crisis niet in de Europese achterhoede belanden als het gaat om solidariteit 
met de meest kwetsbaren. Wij hopen dat we op u kunnen rekenen en dat u de regering oproept 
om gehoor te geven aan het verzoek van Griekenland. 
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