
 

 

 
Haarlem, 6 maart 2020 
 
Raadsvragen ex artikel 38 
 
Betreft: Vluchtelingencrisis Griekenland 
 
Geacht College, 
 
Hierbij stuur ik u een serie schriftelijke vragen over de vluchtelingencrisis in 
Griekenland. Bij voorbaat dank voor de beantwoording. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Frank Visser 
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem 
 
 
 
 
Toelichting 

Momenteel is er sprake van een vluchtelingencrisis in Griekenland. Op Griekse 

eilanden als Lesbos (20.398 vluchtelingen), Samos (6.052 vluchtelingen) en Chios 

(7.438 vluchtelingen) zijn er veel meer vluchtelingen dan waar er plek voor is1. 

Ondertussen lopen de lokale spanningen hoog op, wat onder andere leidde tot 

geweld richting Nederlandse hulpverleners2.  

Terwijl in de overbevolkte kampen mensen en kinderen onder erbarmelijke en 

beschamende omstandigheden proberen te overleven, ontspint zich aan de 

buitengrenzen van Turkije en Griekenland een volgend humanitair drama. De 

rechten van vluchtelingen worden op grove wijze en zelfs met intimidatie en geweld 

geschonden. 

De Griekse Minister van Burgerbescherming, Michalis Chrisochoidi riep EU-lidstaten 

eerder al op samen in totaal 2.500 alleenstaande kinderen vrijwillig op te vangen3. 

Frankrijk, Portugal en Finland zijn hier al op ingegaan en burgemeesters in Duitsland 

hebben ook aangegeven mee te willen helpen.  

                                                           
1
 https://www.vluchteling.nl/griekse-eilanden  

2
 https://nos.nl/artikel/2325568-nederlandse-hulpverleners-op-lesbos-ondergedoken-na-

bedreigingen.html  
3
 https://www.vluchtelingenwerk.nl/persbericht/gemeenten-neem-alleenstaande-vluchtelingenkinderen-

over-van-griekenland  
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In Nederland hebben maatschappelijke organisaties Stichting Vluchteling, 

Vluchtelingenwerk Nederland  en Defence for Children gisteren Nederlandse 

gemeenten opgeroepen tot het vormen van een kopgroep van richtinggevers, een 

‘Coalition of the Willing’, om in totaal 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen op te 

vangen. Deze kinderen zitten nu zonder toekomst vast in de onveilige 

vluchtelingenkampen. 

In Amsterdam4 steunt een meerderheid van de gemeenteraad deze oproep voor 

bijzondere opvang en ook in andere gemeenten worden vandaag door verschillende 

politieke partijen actie ondernomen deze oproep te steunen. 

Wij hebben hierover de volgende vragen: 

1. Is het college bekend met de erbarmelijke situatie op de Griekse eilanden? 

2. Deelt het college de mening dat we allemaal onze verantwoordelijkheid moeten 

nemen voor de kinderen op Moria? 

3. Is het college bereid zich in navolging van Amsterdam en mogelijke andere 

gemeenten te voegen bij de coalition of the willing om samen 500 alleenstaande 

vluchtelingenkinderen op te vangen van de Griekse eilanden? 

4. Is het college bereid een concreet aanbod hiervoor te doen aan het Rijk? 

 

                                                           
4
 https://www.parool.nl/amsterdam/meerderheid-raad-wil-dat-stad-bijdraagt-aan-opvang-500-kinderen-

lesbos~b48ebf5e/  
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