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Geachte Leden van de gemeenteraad,
UNICEF werkt wereldwijd om rechten van kinderen te beschermen. Ook in Nederland trekt UNICEF Nederland
regelmatig aan de bel bij de overheid als rechten van kinderen in de knel komen. Nederland heeft immers het
Kinderrechtenverdrag geratificeerd.
UNICEF Nederland heeft daarom ook meerdere malen bij de Rijksoverheid gepleit om kinderen die hier inmiddels
al langer dan 5 jaar zijn, niet meer uit te zetten. De rechten van deze groep bijzonder kwetsbare kinderen zijn al
lange tijd in het geding. Maar woensdag 12 september werd tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer
duidelijk dat de regering nog steeds niet van plan is hier iets aan te veranderen. Het gaat om een groep van
ongeveer 400 kinderen die al vijf jaar of langer – soms al hun hele leven – in Nederland woont. Uit
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen die 5 jaar of langer in Nederland wonen niet meer zonder schade
teruggestuurd kunnen worden naar hun land van herkomst. Een land waar ze soms nog nooit zijn geweest en
waarvan ze meestal de taal niet spreken.
Voor deze kinderen werd het Kinderpardon in het leven geroepen. Maar bij het vervangen van deze tijdelijke
regeling door de permanente regeling langdurig verblijvende kinderen werden de eisen zo strikt dat bijna geen
enkel langdurig verblijvend kind er meer onder valt.
In Nieuwsuur (8 september jl.) pleitte CDAburgemeester Bolsius voor een oplossing, omdat anders deze onrust
overslaat naar de gemeenten. Het is tijd dat de Haagse politiek van de lokale overheden te horen krijgt dat zij
snakken naar een structurele oplossing waarbij de mens uiteindelijk centraal staat. Op dit moment zijn er al 52
gemeenten die een motie hebben aangenomen om bij staatssecretaris Harbers en Premier Rutte te pleiten voor
een ruimhartiger kinderpardon, waaronder Utrecht, Rotterdam en sinds deze week Amsterdam.
Deze kinderen wonen bij u in de gemeente, nu of in de toekomst. Daarom roept UNICEF Nederland u, de
gemeenteraad, op om u als kinderpardongemeente aan te sluiten bij de actie voor een ruimhartig kinderpardon
van DeGoedeZaak en Defence for Children. In de bijlage treft u een voorbeeld van zo_n initiatiefvoorstel.
Met vriendelijke groeten,
Suzanne Laszlo
Directeur UNICEF Nederland

