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Oproep tot dringende repatriëring van alle 
kinderen met hun ouders uit kampen in 
het noordoosten van Syrië 
Duizenden kinderen zitten na jaren nog steeds onwettig vast in vluchtelingenkampen  in Noord-

Oost-Syrië. De leefsituatie is schrijnend, maar begint nog verder te escaleren, zoals in de 

Ghwayran detentiecentrum in Hasaka, waar kinderen geconfronteerd werden met het 

toegenomen geweld in en rond de gevangenis na de aanval van half januari 2022 van de 

Islamitische Staat. De kinderen die in de kampen verblijven worden steeds ouder en er zijn heel 

wat kinderen bij die onderdaan zijn van een Europese lidstaat. Door repatriëring op zo kort 

mogelijke termijn hebben ze het beste perspectief op (re-)integratie in onze samenleving. Hoe 

langer gewacht wordt, hoe groter de kans op permanent schadelijke gevolgen voor hun 

ontwikkeling. Wij vragen dan ook om de kinderen zo snel mogelijk te repatriëren.  

 

Al jaren spreken vele VN-waarnemers, mensen- en kinderrechtenorganisaties en humanitaire 

NGO's hun verontwaardiging uit over de levensbedreigende en erbarmelijke omstandigheden in de 

kampen. De tenten waarin vrouwen en kinderen overleven, bieden weinig bescherming tegen 

hitte, koude, geweld, uitbuiting, seksueel misbruik, ontvoering en rekrutering. Er is een gebrek aan 

voedsel, schoon water en essentiële diensten, zoals gezondheidzorg en onderwijs. Jongens vanaf 

12 jaar worden soms van hun verzorgers weggenomen en willekeurig opgesloten in overbevolkte 

gevangenissen in slechte fysieke omstandigheden met  beperkte dienstverlening en een gebrek aan 

onderwijs, goede gezondheids- en sanitaire zorg.   

 

Uit een in september gepubliceerd rapport van Save the Children1 blijkt dat er naar schatting 

60.000 mensen in de kampen Al Hol en Roj in het noorden van Syrië vast zitten. Ongeveer 40 000 

zijn kinderen. Naast Syrische en Iraakse onderdanen zijn er vrouwen en kinderen uit zo'n 60 andere 

landen. De meeste van deze kinderen zijn jonger dan 12 jaar, daar geboren en kennen niet anders 

dan oorlog of opsluiting. Evident is dat opgroeien in deze kampen de ontwikkeling van deze 

kinderen ernstig schaadt en dus ook niet in hun belang is. Daar blijven is in strijd met hun 

kinderrechten. Het is dan ook belangrijk om zo snel mogelijk in te grijpen.   

 

De bestorming van de gevangenis van Hasaka in januari wakkerde het geweld in de regio en in de 

kampen aan. Er werd melding gemaakt van talrijke branden en opstanden die een gevaar vormen 

voor het leven van de kinderen daar. Het risico op seksueel misbruik, mensenhandel, uitbuiting, en 

rekrutering neemt aanzienlijk toe en daarnaast worden de basisrechten van deze kinderen 

geschonden; zoals het recht op onderwijs, gezondheid en ontwikkeling. Jongens worden bovendien 

vaak niet in kampen maar in gevangenissen met mannen vastgehouden. 

 
1 https://resourcecentre.savethechildren.net/document/when-am-i-going-start-live-urgent-need-repatriate-foreign-children-trapped-al-hol-
and-roj/?_ga=2.219945433.1799347273.1648197713-2033445275.1648197713  

https://resourcecentre.savethechildren.net/document/when-am-i-going-start-live-urgent-need-repatriate-foreign-children-trapped-al-hol-and-roj/?_ga=2.219945433.1799347273.1648197713-2033445275.1648197713
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Op 23 februari 2022 bracht het VN-Kinderrechtencomité zijn bevindingen uit naar aanleiding van 

een klacht die Franse moeders en hun families bij het VN-Kinderrechtencomité neerlegden.2  Het 

VN-Kinderrechtencomité geeft aan dat de Staat, in casu Frankrijk, verantwoordelijk is voor 

kinderen van onderdanen die vastzitten in Syrië. Door zijn verantwoordelijkheid niet op te nemen, 

schendt Frankrijk hun recht op leven, hun recht om niet te worden onderworpen aan onmenselijke 

en vernederende behandelingen en het belang van het kind. Het Kinderrechtencomité beveelt 

Frankrijk tot slot aan om deze kinderen onmiddellijk te repatriëren. Het Kinderrechtenverdrag legt 

de solidariteit tussen verdragstaten vast. De implementatie van het VN-Kinderrechtenverdrag is 

een gedeelde verantwoordelijkheid van alle verdragspartijen. Daarom hebben niet alleen staten de 

verplichting om samenwerking te zoeken, maar rust evenzeer op staten een verplichting om 

samenwerking te verstrekken. De repatriëring van deze kinderen is zo’n verplichting van alle 

verdragspartijen. Ook de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa benadrukte dat 

Europese landen prioriteit moeten geven aan het repatriëren van de buitenlandse kinderen in de 

kampen in Syrië.3   

 

Repatriëring is niet onmogelijk. Feit is dat er al moeders en kinderen werden opgehaald. Duitsland 

en Finland repatrieerden in december 2020 vijf vrouwen en 18 kinderen, België in juli 2021 zes 

moeders en tien kinderen en Duitsland en Denemarken in oktober 2021 37 kinderen en elf 

vrouwen. Nederland haalde al eerder vijf kinderen en een vrouw op uit een opvangkamp in Syrië. 

Ook niet-Europese landen repatrieerden reeds moeders en hun kinderen. Op dit ogenblik worden 

meer dan 650 Europese kinderen vastgehouden in de kampen van Roj en Al Hol onder 

levensomstandigheden die met de dag verslechteren. De huidige situatie vereist dringende actie.  

 

Conform de uitspraak van VN-Kinderrechtencomité en de oproep van de 

Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, benadrukken we dat de enige mogelijke 

manier om deze kinderen te beschermen de repatriëring naar hun land van herkomst is. Wij 

roepen alle Europese landen op dit ook daadwerkelijk te doen. De landen die reeds mensen 

gerepatrieerd hebben roepen we op om met het oog op coördinatie hulp, advies en steun te 

bieden aan andere landen.  

 

 

 

 
2 https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/FRA/CRC_C_89_D_77-79-109-2019_33552_F.pdf 
3 https://rm.coe.int/third-party-intervention-by-the-council-of-europe-commissioner-for-hum/1680a31834-e/1680a2f4ff 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/FRA/CRC_C_89_D_77-79-109-2019_33552_F.pdf
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