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Geachte heer Rutte, 

 

De Nederlandse politiek is druk bezig met de formatie van een nieuw kabinet. Eén van de 

onderwerpen is migratie. Dat is niet vreemd: miljoenen kinderen zijn op de vlucht, vele 

duizenden doen dat alleen. Noodgedwongen nemen ze de meest gevaarlijke routes, vaak 

door landen waar overheden en systemen zwak of non-existent zijn. In toenemende mate 

zijn deze kinderen afhankelijk van mensensmokkelaars en mensenhandelaars. Enkele 

getuigenissen van deze kinderen staan in het recente UNICEF rapport A Child is a child; 

Protecting children on the move from violence, exploitation and abuse. 

 

Op 7 en 8 juli vindt in Hamburg de G20 top plaats. UNICEF roept wereldleiders op 

tijdens de G20 concrete stappen te nemen om kinderen op de vlucht, ongeacht wie ze zijn 

en waar ze zich bevinden, te beschermen. Het is voor deze kinderen van groot belang dat 

de afspraken die in september 2016 in New York zijn gemaakt nu worden omgezet in 

daden. Daarbij vragen we aandacht voor zes actiepunten: 

 

1. Bescherm gevluchte en migrantenkinderen tegen geweld, mishandeling, 

uitbuiting en levensbedreigende situaties. Zorg voor meer legale en veilige 

vlucht- en migratie routes. 

2. Stop het plaatsen van kinderen in vreemdelingenbewaring op basis van hun 

verblijfstatus. 

3. Hou gezinnen bij elkaar, voorkom dat kinderen onderweg gescheiden worden van 

hun ouders en/of andere familieleden. Zorg voor snellere 

gezinsherenigingsprocedures. 

4. Zorg ervoor dat gevluchte en migrantenkinderen naar school kunnen en toegang 

hebben tot alle andere voorzieningen. 

5. Pak de oorzaken waarom mensen migreren aan. 

6. Neem maatregelen om xenofobie, discriminatie en marginalisatie van 

vreemdelingen in de doorreislanden en landen van bestemming aan te pakken. 

 

UNICEF vraagt alle aanwezige landen, en daarom ook Nederland, om de volgende 

paragraaf op te nemen in de slotverklaring van de G20:  

 

At the G20 Summit in Antalya in 2015 we acknowledged that the ongoing refugee crisis 

needed a coordinated and comprehensive response. One year later in Hangzhou, we 

committed to continue addressing forced displacement and to further examine migration 

issues. We are now pleased to welcome the global consensus reached at the 2016 UN 

General Assembly, and express our full support for the steps agreed in the New York 

Declaration towards the adoption of two global compacts - on refugees and for safe, 

orderly and regular migration. All members of the G20 
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have experienced the positive contribution that migrants make to inclusive growth and 

sustainable development. We are convinced that the promotion and support of safe, 

regular and orderly migration can guarantee both the right of all states to manage and 

control their borders as well as respecting the human rights of all refugees and migrants. 

We are committed to protecting the rights and addressing the needs of people in 

vulnerable situations, and in particular children. We therefore pledge to ensure that all 

children, regardless of their status, receive an education and are able to access other 

essential services within a few months of arrival to any given country. We believe 

providing children with the opportunity to learn and be healthy is critical to their 

wellbeing and the stability of wider society. We will also promote measures to avoid 

family separation and create practical alternatives to detention. We will take action to 

protect children from violence, exploitation and abuse, particularly from traffickers and 

smugglers. We will combat racism, xenophobia and discrimination and address the root 

causes of displacement, through peace, development and inclusive growth. 

 

Het beschermen van kinderen in migratie is een plicht en verantwoordelijkheid van alle 

landen in de wereld. UNICEF maakt zich grote zorgen om de veiligheid en ontwikkeling 

van deze kinderen en gaat er van uit dat de aanwezige landen de G20 aangrijpen om nu 

concrete actieplannen te maken. Wij doen een dringend beroep op u dit pleidooi te 

ondersteunen. 

 

Hoogachtend, 

UNICEF Nederland 

 

 

 

Suzanne Lazslo 

Directeur 

 

 

 

 

Cc:  

Minister van Buitenlandse Zaken Koenders 

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Ploumen 

Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie Dijkhoff 

 


