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100 Nederlandse gemeenten steunen oproep om 500 vluchtelingenkinderen
op te vangen in Nederland

Geacht College van burgemeester en wethouders, geachte gemeenteraad,
Graag stellen wij u middels dit bericht op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen rond de campagne
#500kinderen.
Het is fantastisch om te zien dat een groeiend aantal gemeenten zich uitspreekt voor opvang in
Nederland van alleenreizende kinderen die in Griekse vluchtelingenkampen moeten verblijven.
De Coalition of the Willing groeit hard en telt nu ruim 100 gemeenten! Op dit kaartje kunt u een
geactualiseerd overzicht vinden van alle gemeenten die zich hebben uitgesproken, omdat zij zich het lot
van deze kinderen aantrekken. Deze gemeenten vertegenwoordigen samen ruim 8 miljoen inwoners.
Bijgevoegd vindt u het persbericht, waarmee wij aandacht vragen voor deze 100 gemeenten.
Daarnaast worden o.a. in Haarlem en Harlingen op donderdagavonden fysieke stiltedemonstraties op
afstand georganiseerd van 20.00 uur tot 20.45 uur, met de protestborden #500kinderen en
#weeswelkom. In Den Haag en Amsterdam worden op donderdag 4 juni ook fysieke demonstraties
georganiseerd.
Het is heel belangrijk dat nieuwe gemeenten zich blijven uitspreken en daarom vragen wij uw hulp om
dit onderwerp te bespreken in uw College of Raad en/of om uw collega’s bij andere gemeenten op te
roepen zich ook aan te sluiten. Daarnaast kan u een fysieke demonstratie organiseren in uw gemeente,
zoals bijvoorbeeld Harlingen en Den Haag doen.
Uw steun helpt enorm bij het opvoeren van de druk op het kabinet. Binnenkort bespreken de
woordvoeders van asiel en migratie dit onderwerp in de Tweede Kamer. Vandaar dat wij namens 15
noodhulp- en kinderrechtenorganisaties een brief hebben gestuurd aan deze woordvoerders en de
staatssecretaris. U vindt de brief hier bijgevoegd.
Wij hopen dat ook Nederland, net als 11 andere Europese landen, gehoor zal geven aan de oproep van
Griekenland om deze kinderen over te nemen vanuit de vluchtelingenkampen, omdat Griekenland niet in
staat is deze kinderen opvang en bescherming te bieden. Terwijl Nederland wél de capaciteit en
expertise heeft om deze kinderen nu op te vangen. Onze partnerorganisaties in Griekenland, die met
deze kinderen werken, benadrukken steeds de urgentie van overplaatsing. De kinderen hebben geen tijd
om te wachten op lange termijn oplossingen.
Dat het draagvlak voor de opvang van deze kinderen in Nederland bestaat is duidelijk. Dat heeft u, door
massaal gehoor te geven aan deze oproep, ook laten zien. Het stemt ons tevens optimistisch dat in een
groot aantal gemeenten óók CDA-fracties positief hebben gestemd, hetgeen belangrijk is voor een
doorbraak in het kabinet.
Daarom gaan wij door!
Mocht u collega’s bij andere gemeenten willen mobiliseren om zich ook uit te spreken en aan te sluiten
bij de Coalition of the Willing, of mocht u een fysieke demonstatie willen organiseren, neem gerust
contact met ons op voor extra informatie.
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