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Een moeder, vluchtelinge uit Syrië,
duwt haar tweejarige peuter in mijn
armen: 'Breng haar alstublieft
ergens waar het warm is'. Dit vertelt
mijn collega die in Griekenland
vluchtelingen helpt. De
radeloosheid van een moeder die
haar kind liever afstaat dan het nog
een nacht in de ijzige kou bij zich te
houden is hartverscheurend.

De Europese leiders, vandaag in
Brussel bijeen om onder meer te
praten over de voortgang van
antimigratieplannen, zouden ook
eens ter plekke moeten meemaken
tot welke wanhoop moeders en
vaders gedreven worden door het
Europese beleid.

Tienduizenden vluchtelingen in
Griekenland leven al vele maanden
in totale onzekerheid. Achter zich
de zee, waar alleen al in 2016
4.715 van hun lotgenoten
verdronken. Voor zich de hekken,
waarachter de rest van Europa zich
heeft verschanst. Ze wachten op
gesprekken voor een
asielaanvraag, maar de Grieken
maken geen haast en de beloofde
steun uit Europa blijft uit.
Procedures voor gezinshereniging
met familie elders in Europa staan
zo goed als stil. Het handjeklap met
Erdogan om alle Syrische
asielzoekers die via Turkije naar
Europa reizen terug te sturen
(EU/Turkije deal) ontneemt
vluchtelingen feitelijk hun recht op
asiel. Veel vluchtelingen leven in
tenten of containers in de winterse
kou.

Voor de laksheid van de Griekse
overheid is hooguit één excuus: de
andere Europese landen hebben
Griekenland volledig in de steek
gelaten. Ze beloofden 160.000
asielzoekers uit Griekenland en
Italië op te nemen; ruim een jaar
later is slechts 5 procent van deze
mensen daadwerkelijk opgenomen
in andere landen. Nederland nam
nog geen kwart van de toegezegde
4.782 mensen op. Dit leidt op de

Griekse eilanden tot
mensonterende omstandigheden
voor vluchtelingen en een enorme
economische en sociale druk op de
bewoners.

Intussen laten in heel Europa
talloze initiatieven van burgers zien
dat het lot van deze vluchtelingen
hen wel aan het hart gaat.
Burgerinitiatieven, zoals 'Wij gaan
ze halen' en de bijna 50.000
nieuwe vrijwilligers voor
hulporganisaties tonen een heel
ander Europa dan het machteloze
cynisme van de politici, dat de
vluchtelingen feitelijk in een
langdurige massagijzeling houdt.
Dat komt de EU-staten goed uit: er
lijken nauwelijks meer vluchtelingen
via Griekenland naar Europa te
komen.

Maar de oorlog in Syrië gaat nog
steeds door, met elke dag nieuwe
slachtoffers en intussen 11 miljoen
mensen die gevlucht zijn. Vijf
miljoen Syriërs bereikten de
buurlanden maar de
omstandigheden zijn er erbarmelijk.

De VN wil dat de meest kwetsbare
tien procent van hen in andere
landen worden gehuisvest. Maar
alleen Canada en Duitsland
hervestigen op grote schaal; rijke
landen halen samen nog niet de 3
procent. Daardoor wagen steeds
meer mensen de levensgevaarlijke
oversteek naar Europa. Als ze al
aankomen wacht hen de Europese
kilheid in Griekenland, of
terugzending.

In de zesde winter van de
Syriëcrisis zullen wanhopige acties
van vluchtelingen toenemen en
wordt het leven van de
vluchtelingen in Griekenland met
de dag uitzichtlozer. Als de
Europese leiders hun waardigheid
willen behouden, zullen ze eindelijk
politiek leiderschap moeten tonen
dat recht doet aan internationale
mensenrechtenverdragen, aan
moraliteit en aan solidariteit.
Daarvoor moeten zij om te
beginnen de tien procent meest
kwetsbare vluchtelingen 'uit de

regio' hervestigen, mogelijkheden
bieden om veilig te kunnen reizen,
zoals gezinshereniging en
studievisa, en afspraken nakomen
met Griekenland en Italië over het
opnemen van asielzoekers.
Burgers in heel Europa laten zien
dat gewone mensen tot veel in
staat zijn. Nu politici nog.
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