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Het congres van de Partij van de Arbeid op 15 en 16 februari 2014 te Breda bijeen  

 

Constaterende dat: 

 In Syrië een burgeroorlog gaande is van ongekende omvang; 

 Als gevolg van deze burgeroorlog heel veel mensen op de vlucht zijn geslagen onder wie een miljoen 

kinderen; 

 De vluchtelingenkampen in landen als Turkije en Jordanië overvol zitten met vrouwen, kinderen en 

zieken die uit angst voor burgeroorlog en geweld Syrië zijn ontvlucht; 

 De Syrische vluchtelingen in de vluchtelingenkampen onder onmenselijke en vernederende 

omstandigheden verblijven. 

 

Overwegende dat: 

 Voor ons sociaaldemocraten is internationale solidariteit één van onze kernwaarden is; 

 Wij als inwoners van een welvarend land niet mogen wegkijken maar onze bijdrage moeten leveren aan 

de opvang van Syrische vluchtelingen en dat we ons moeten inzetten om vooral aan de meest kwetsbare 

groepen zoals kinderen, vrouwen en zieken bescherming te bieden; 

 

Roept de Tweede Kamerfractie, de bewindspersonen van de PvdA en het Partijbestuur op: 

 Ervoor te zorgen dat Nederland een ruimhartig beleid voert als het gaat om het opvangen van de 

Syrische vluchtelingen, vooral aan de meest kwetsbaren onder hen. 

 

Toelichting: 

De burgeroorlog in Syrië heeft tot nu toe veel slachtoffers gemaakt en veel leed veroorzaakt. Het einde is nog 

niet in zicht. Heel veel mensen zijn op de vlucht geslagen en  verkeren in erbarmelijke omstandigheden. 

Gezinnen met kinderen, zieken en ouderen ontvluchten het land uit angst voor geweld. De 

Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties vraagt de Europese landen, waaronder Nederland, om een 

deel van de Syrische vluchtelingen op te vangen. De situatie in de vluchtelingenkampen is zeer schrijnend. Er is 

tekort aan medicijnen en voedsel.  

 

Een aantal Europese landen, waaronder Duitsland, Zweden en Oostenrijk,  heeft  toegezegd enkele duizenden 

Syrische vluchtelingen op te vangen. Nederland besloot aanvankelijk slechts 50 Syrische vluchtelingen op te 

nemen. Later is dit getal van 50 verhoogt naar 250 Syriërs.  

 

Het is beschamend dat we in een welvarend land als Nederland is in zo geringe mate bijdragen aan de opvang 

van deze mensen in nood.   

 


