Geachte raadsleden, leden van het college van burgemeester en wethouders,

De betrokkenheid van Nederlandse gemeenten groeit met de dag en uw steun is nog altijd hard
nodig!
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.

Cruciale rol gemeenten – Coalition of the Willing
Inmiddels hebben 167 gemeenten en 5 provincies zich aangesloten bij de Coalition of the Willing,
dus nog 11 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. Dit is echt fantastisch en
geeft een heel duidelijk signaal aan de Nederlandse regering dat er overweldigend draagvlak is in de
samenleving voor de relocatie van alleenstaande kinderen vanuit Griekenland. Wanneer uw
gemeente nog geen motie heeft aangenomen, kunnen uw stem en uw motie deze maand dus een
cruciale rol spelen om de Nederlandse regering in beweging te krijgen!
Want het kabinet weigert nog steeds om minderjarige asielzoekers van Griekenland over te nemen.
Begin juli stemde de Tweede Kamer over een motie, maar deze motie werd door de Tweede Kamer
verworpen.

Griekse minister Migratie en Asiel
Aanstaande donderdag 10 september is de Griekse minister van Migratie en Asiel in Nederland en hij
spreekt oa met de Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer. In de bijlage
vindt u de brief die is uitgegaan namens vele vluchtelingen- en mensenrechtenorganisaties over de
zeer zorgwekkende en mensonterende situatie van vluchtelingen en asielzoekers in Griekenland.

Directe oplossing voor opvang en veiligheid hard nodig
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. Er zijn al vele pogingen gedaan om het opvang- en voogdijsysteem voor deze
kinderen in Griekenland te verbeteren, die tot nu toe tot weinig resultaat hebben geleid. Maar zelfs
als de opvang op korte termijn gerealiseerd wordt, is het geen antwoord op de noodsituatie van
deze kinderen. In een periode van drie jaar zouden steeds 48 kinderen 3 maanden in de opvang
kunnen verblijven. Tot in totaal 500 kinderen kortdurend van deze opvang gebruik hebben kunnen
maken. Maar deze groep minderjarigen in Griekenland, die zeer kwetsbaar is voor uitbuiting en
misbruik, kan geen maanden of jaren wachten op een opvangplek. Zeker nu de eerste 17 mensen
besmet met COVID-19 zijn bevestigd in het overvalle vluchtelingenkamp Moria op Lesbos.
De alleenstaande kinderen hebben een directe oplossing nodig voor opvang en veiligheid.

Grote steun Nederlandse samenleving

De steun vanuit de Nederlandse samenleving, voor opvang van deze kinderen, blijft groeien.
Inmiddels hebben bijna 60.000 mensen hun handtekening gezet onder de petitie 500kinderen.nl.
Honderden prominente (oud-)politici, geestelijk leiders, bekende Nederlanders en mensen die in de
Tweede Wereldoorlog onder moesten duiken zetten deze oproep kracht bij.
Het is, juist nu, cruciaal dat ook uw gemeente zich aansluit! Wij willen het kabinet laten zien dat
inmiddels bijna 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.
Helpt uw gemeente ook mee?

Met vriendelijke groet,
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