
Nederland kan niet tekenen voor Europese asielopvang die kinderen schaadt 

De opvangkampen aan de randen van Europa voldoen nu al niet voor kinderen op de vlucht. De 

nieuwe Europese voorstellen voor opvang van vluchtelingen en migranten kunnen kwetsbare 

kinderen verder beschadigen. De Nederlandse regering kan tijdens de EU-overleggen niet akkoord 

gaan met asielopvang die kinderen schaadt, bepleit Majorie Kaandorp van UNICEF Nederland. 

Wanhopige kinderen in overvolle opvangkampen op Griekse eilanden, kinderen in detentie in 

Libië  en gezinnen die nauwelijks overleven in de geïmproviseerde tentenkampen in Libanon zijn 

inmiddels bekende beelden. We zien de gezichten van kinderen die noodgedwongen in 

mensonterende omstandigheden proberen te leven. Op zoek naar veiligheid en bescherming. Op 

zoek naar een betere toekomst. Terecht gekomen in de modder en een koude tent, zonder toegang 

tot water, zonder genoeg medische zorg. En zonder uitzicht op een spoedige oplossing. 

Mensenrechten worden met handen en voeten geschonden. Kinderen komen meer beschadigd uit 

de opvangkampen dan dat zij er in kwamen. De opvang van kinderen op de vlucht aan de randen van 

Europa is onder de maat. 

In de migratieplannen die premier Rutte samen met andere regeringsleiders deze week [18 oktober] 

tijdens de EU top bespreekt, dreigen deze toestanden zich te herhalen in nieuwe opvangcentra. 

Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag heeft een kind dat gevlucht is naar een ander land recht op 

bescherming en hulp. Waarom en waarheen kinderen ook vluchten, ze zijn wereldwijd de meest 

kwetsbaren . Toch is het voor veel landen bijzonder lastig om juist deze kinderen de bescherming te 

bieden waar ze volgens het VN-Kinderrechtenverdrag, één van de meest geratificeerde 

mensenrechtenverdragen ter wereld, recht op hebben. Natuurlijk roepen alle regeringsleiders dat ze 

zich zorgen maken om deze kinderen. Maar ondertussen nemen Europese landen vooral 

maatregelen om het aantal vluchtelingen en migranten te ‘controleren’ en schiet de opvang ernstig 

te kort. 

Het Europese voorstel dat nu op tafel ligt, gaat over het opvangen van mensen in controlled centers 

binnen Europa en regional disembarkation platforms buiten Europa. Vluchtelingen en migranten, op 

weg naar Europa, worden volgens het voorstel in deze centra verzameld en opgevangen. Mensen 

met recht op internationale bescherming mogen daar asiel aanvragen. Mensen die daar geen recht 

op hebben worden zo snel mogelijk vanuit deze centra teruggestuurd. Op deze manier wil de EU 

beter grip krijgen op de aantallen vluchtelingen en migranten die naar Europa komen. 

Meer dan de helft van de mensen die in bovengenoemde centra de asielprocedure of terugkeer af zal 

moeten wachten is kind. Vluchtelingen- en migrantenkinderen maken onderweg heftige en 

traumatiserende gebeurtenissen mee. Een rapport van UNICEF en VN-organisatie IOM meldde vorig 

jaar dat 77 procent van de minderjarigen die via Libië en de Middellandse Zee naar Europa reisden, 

misbruik, uitbuiting en mensenhandel hebben meegemaakt. UNICEF maakt zich grote zorgen over de 

positie van vluchtelingen- en migrantenkinderen in het nieuwe opvangmodel. 

We moeten voorkomen dat toestanden, die zich nu al afspelen in de opvangkampen aan de randen 

van Europa, zich gaan herhalen in nieuwe opvangcentra. Opvangcentra die deels buiten de Europese 

jurisdictie vallen maar wel met Europees geld gefinancierd moeten worden. Als deze plekken niet 

aan minimale eisen gaan voldoen, dan zullen kwetsbare kinderen extra beschadigd raken. 

Op 18 oktober praten de Europese regeringsleiders verder over een vernieuwd Europees asiel- en 

opvangbeleid. UNICEF doet een dringend beroep op de Europese leiders om alleen in te stemmen 

met de opvangplannen als deze plekken aan 6 minimale eisen voldoen: 

✓ We beschermen kinderen tegen geweld en uitbuiting  
✓ We zorgen voor onderwijs, een dokter en mentale zorg bij trauma’s  



✓ We garanderen snelle en rechtvaardige asielprocedures  
✓ We houden gezinnen bij elkaar  
✓ We zetten geen kinderen uit als dat onveilig is  
✓ We sluiten kinderen nooit op 

 

Alleen dan kunnen we ervoor waken dat kwetsbare kinderen niet extra beschadigd raken tijdens de 

opvang. En doen we recht aan artikel 22 van het VN-Kinderrechtenverdrag: we beschermen en 

helpen kinderen die moeten vluchten. 
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