
      

      
 

Aan:  Mevr. A. Broekers-Knol - Staatssecretaris Justitie en Veiligheid 

Betreft:  Urgente oproep evacuatie Griekse eilanden en relocatie van 500 alleenstaande 
kinderen  

Geachte staatssecretaris, 

Het is hét onderwerp van deze tijd: de coronacrisis waarover grote zorgen zijn en die iedereen treft. 
Ook de vluchtelingen en asielzoekers op de Griekse eilanden. 

Duizenden mensen in de kampen, waaronder veel kwetsbare kinderen, zitten daar opeengepakt 
zonder warm water, hygiëne en medische zorg. Er is maar één kraan voor 1300 mensen. 
Vluchtelingen staan urenlang in de rij voor een maaltijd en de tentjes staan tussen het open riool en 
vuilnis in de modder. Het behoeft geen betoog dat thuisblijven, sociale afstand houden en het in acht 
nemen van hygiënevoorschriften zoals regelmatig handen wassen in deze barre omstandigheden een 
onmogelijke opgave is. 

Catastrofe dreigt 
Het EU-beleid om duizenden vluchtelingen vast te houden op de eilanden is al langer onhoudbaar. De 
Hoge commissaris voor de vluchtelingen Filippo Grandi noemde de omstandigheden in de kampen 
kort vóór de coronacrisis al ‘shocking en shameful’. De situatie is inmiddels potentieel catastrofaal. De 
vluchtelingen op de eilanden moeten zo snel mogelijk worden overgebracht naar veilige, humane en 
hygiënische opvang, met voldoende medische zorg. Griekenland kan dit niet alleen oplossen. Er is, 
naast middelen en menskracht, óók solidariteit nodig van andere EU-lidstaten voor het opvangen van 
vluchtelingen. In september heeft Griekenland andere landen concreet gevraagd om in ieder geval 
een groep van 2.500 alleenstaande kinderen over te nemen vanwege hun uiterst kwetsbare positie in 
de kampen. Verschillende lidstaten, waaronder Duitsland, Finland, Frankrijk, Portugal, Luxemburg, 
Ierland en Kroatië, hebben inmiddels aangegeven dat zij een deel van deze kinderen willen 
overnemen. 

Indringende oproepen tot evacuatie en relocatie 
De afgelopen dagen zijn de oproepen tot evacuatie en relocatie steeds indringender geworden. Artsen 
zonder Grenzen trok onmiddellijk aan de bel na het eerste bericht van een coronabesmetting op 
Lesbos. In navolging hiervan luidden Nederlandse artsen na hun werk op Lesbos de noodklok: Hun 
oproep #SOSmoria is in korte tijd door duizenden artsen in heel Europa gedeeld. Via verschillende 
statements en petities maakten Europese vluchtelingenorganisaties, internationale en nationale 
hulporganisaties alsmede het brede publiek hun grote zorgen kenbaar. Zij vertegenwoordigen samen 
de stem van honderdduizenden mensen die in deze crisis urgente actie vragen van de politiek. 

Politiek draagvlak in Nederland en de EU 
Ook op politiek niveau – zowel lokaal, nationaal als Europees – wordt de oproep voor urgente 
evacuatie en relocatie breed gedragen. Het Europees Parlement dringt aan op snelle evacuatie en 
relocatie. De LIBE-commissie doet expliciet de oproep om juist in tijden van corona door te gaan met 
de herverdeling, in het bijzonder ten aanzien van alleenstaande kinderen. Benadrukt wordt dat allerlei 
oplossingen mogelijk zijn zoals medische checks, quarantainemaatregelen en humanitaire 
vrijstellingen voor inreizen. Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) heeft een 
praktisch document uitgebracht met een stappenplan voor de relocatie van alleenstaande kinderen. 

Op vrijdag 27 maart organiseerde Eurocommissaris Johansson een bijeenkomst met de lidstaten die 
eerder toezeggingen hebben gedaan, met het streven om de relocatie te realiseren. 

In Nederland is er sprake van een steeds groter groeiende coalitie van welwillende gemeenten die 
zich bij monde van burgemeester, college en/of gemeenteraad uitspreekt vóór het overnemen van 
alleenstaande kinderen. De teller staat inmiddels op 29 gemeenten die hiermee een krachtig signaal 
aan het kabinet afgeven dat er wel degelijk draagvlak bestaat in de Nederlandse samenleving voor het 
overnemen van deze kinderen. Voogdijinstelling NIDOS heeft laten weten dat zij klaar staat als 
Nederland 500 kinderen overneemt. 
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Nederland: steun Griekenland en de vluchtelingen en start nu met relocatie 
Er is – juist in deze tijden– volledige steun en solidariteit nodig van de EU-lidstaten bij de evacuatie, 
relocatie en medische zorg van asielzoekers op de Griekse eilanden. Zonder solidariteit van de EU- 
lidstaten is het voor Griekenland een onmogelijke opgave om tienduizenden mensen in acute nood in 
veiligheid te brengen. 

Wij roepen u met klem op om per direct: 

–  Nederlandse steun te verstrekken bij de evacuatie en alle benodigde maatregelen die medici nodig 

achten om een humanitaire ramp op de Griekse eilanden af te wenden; 

– aan te sluiten bij het initiatief van de Europese Commissie om op korte termijn te starten met de 
relocatie van de meest kwetsbaren, waaronder de alleenstaande kinderen. En hierbij concreet aan 
te bieden om 500 kinderen over te nemen en veilige opvang te beiden in Nederland. 

In deze uitzonderlijke crisis is het cruciaal dat er snel oplossingen komen die het leed verlichten. Er is 
geen tijd te verliezen! 

 

Amnesty International   Dagmar Oudshoorn 
Oxfam Novib   Michiel Servaes 
PAX    Anna Timmerman 
Save the Children  Pim Kraan 
UNICEF   Suzanne Laszlo 
Stichting Vluchteling  Tineke Ceelen 
Defence for Children  Mirjam Blaak 
Stichting Bootvluchteling Annerieke Berg 
Kerk in Actie   Gerdine Westland 
UAF    Mardjan Seighali 
Terre des Hommes  Carel Kok 
VluchtelingenWerk Nederland Abdeluheb Choho 
Humanistisch Verbond  Christa Compas 

 


