
 

MOTIE OPVANG MINDERJARIGE ALLEENSTAANDE VLUCHTELINGEN 

 

Ingediend door:   GroenLinks, CU, PVDA en D66 

Raadsvergadering: d.d. 09 juni 2020 

Agendapunt:   Vreemd aan de agenda 

 

 

De raad van de gemeente Tynaarlo in vergadering bijeen op  09 juni 2020 

 
Constaterende dat: 
 

- Er op Griekse eilanden als Lesbos (20.398), Samos (6.052) en Chios (7.438) er veel meer 

vluchtelingen zijn dan plek voor is. 

- Door het coronavirus de situatie in de Griekse vluchtelingenkampen nog onhoudbaarder is 

geworden dan deze al was en een catastrofe dreigt.  

- Alleenstaande kinderen in de Griekse kampen extreem kwetsbaar zijn: ze kunnen worden 

misbruikt, verhandeld en sommigen verdwijnen volledig uit zicht. 

- De Griekse Minister van Burgerbescherming, Michalis Chrisochoidi EU-lidstaten eerder al op 

riep samen in totaal 2.500 alleenstaande kinderen vrijwillig op te vangen. 

- Elf landen, waaronder Duitsland, Luxemburg en Frankrijk hebben toegezegd de 

verantwoordelijkheid voor 1600 kinderen op zich te nemen.  

- Hulporganisaties zoals Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for 

Children, Nederlandse gemeenten oproepen tot het vormen van een ‘Coalition of the Willing’ 

om in totaal 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen uit de overvolle kampen op te vangen.  

 

Overwegende dat: 

- Kinderen beschermd moeten worden tegen geweld en een veilige omgeving moeten krijgen 

om op te groeien.  

- Kinderen nooit als pion in een geopolitiek schaakspel ingezet mogen worden. 

- De gemeente Tynaarlo door het bieden van een veilig onderkomen een bijdrage kan leveren 

aan het tegengaan van de onrechtvaardigheid die deze minderejarige vluchtelingen treft.  
 

 
Verzoekt het college om: 

- Zich te voegen bij de ‘coalition of the willing’ om samen 500 alleenstaande 

vluchtelingenkinderen op te vangen van de Griekse eilanden,  

- Zich hierover uit te spreken bij de staatssecretaris Justitie & Veiligheid en aan te dringen op 

een gezamenlijke aanpak met de inmiddels 124 verschillende gemeenten.  
 

 

En gaat over tot de orde van de dag 
 
 
Namens de fracties van:  

 

GroenLinks       CU    

Miguel Ririhena      Henny van de Born  

 

PvdA       D66 

Koos Dijkstra      Els Kardol 


