Pardon?
Nadat heel Nederland van
dichtbij de strijd van Zahar en
de tranen van Mauro had gezien was de tijd rijp. Een nationaal gevoel van verontwaardiging over het lot van deze vernederlandste kinderen overheerste dusdanig dat Groen
Links Kamerlid Tofik Dibi het
initiatief nam de roep voor een
Kinderpardon luid en duidelijk
naar buiten te brengen.
Meer dan 100 burgemeesters uit heel
Nederland gaven aan het Kinderpardon
te willen steunen. Vele bekende Nederlanders onderschreven dit. Via internet
(www.kinderpardon.nu) werd de petitie meer dan 125.000 keer ondertekend. Een brede maatschappelijke betrokkenheid blijkt uit de steun die dit
initiatief krijgt. Maar een eenmalig
pardon is te beperkt. Dus in plaats hiervan komt nu de Wortelingswet. In deze
wet komt te staan dat een kind dat acht
jaar of langer in Nederland woont in
aanmerking gaat komen voor een verblijfsvergunning. En niet alleen het
kind maar ook de vader, moeder en
broertjes en zusjes die bij dit kind
horen. Dus een oplossing voor de hele
familie. Voor vele kinderen gaat de deur
naar een toekomst open. Het land dat
ze als hun thuisland ervaren wordt nu
ook echt een thuis. Ze zijn niet langer
ongewenst.
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politie kan worden ingezet in een jacht
op deze mensen. Op deze kinderen. En
dan gaan we terug naar de tijd van de
razzia’s. Waarvan we gezegd hebben:
“Dat nooit meer!”. Het gevoel dat deze
wet voor vele kinderen het leven moeilijker gaat maken dan makkelijker,
blijft knagen. Als we echt en oprecht
deze kinderen willen helpen, waarom
helpen we ze dan niet allemaal? Waarom ontbreekt ons de gulheid van hart
om al deze kinderen in ons mooie land
op te nemen. Ook zij zijn deel van ons
heden en onze toekomst. Ze hoeven
niet naar een inburgeringcursus te
gaan. Ze zijn hier al zo lang dat ze al
Ik denk aan Rina, een Nigeriaanse Nederlandse burgers zijn. Alleen het
moeder, die al twaalf jaar in Nederland papiertje dat dit bevestigt ontbreekt
woont. Zonder documenten. Haar zoon nog.
is twaalf en er is ook nog een dochter
van 10 jaar. Deze twee kinderen zijn Misschien komt de Wortelingswet er
hier geboren, gaan hier naar school en nooit. Dat is heel goed mogelijk. Maar
leven hun hele leven al in Amsterdam. dat mag geen reden zijn om ons niet
Zo Hollands als kaas! Ze hebben geen extra zorgen te maken om deze kindeidee waar Nigeria is. Deze kinderen ren. Zij hebben recht op een toekomst.
zouden in aanmerking moeten komen
voor de Wortelingswet. En dat komen
ze dus niet. Want ze leven “uit het zicht
van de overheid”. En in Amsterdam
Zuid- Oost, en vele andere plekken in
Nederland, zijn honderden, misschien
wel duizenden van deze kinderen. De
Wortelingswet gaat deze kinderen buiten sluiten. Nog veel meer zelfs dan
alleen maar buitensluiten. Want tegelijkertijd wordt er gewerkt aan meer
mogelijkheden om mensen zonder verblijfspapieren actief op te sporen. De
Maar de kindervoetjes staan op groen
gras waar een addertje onder kruipt.
Een voorwaarde voor het in aanmerking komen van een ongedocumenteerd kind voor dit mooie pardon is dat
het kind (en dus de familie) niet langer
uit het oog van de overheid mag zijn
geweest dan zes maanden. Dat wil zeggen dat de vele kinderen die al jaren in
de illegaliteit leven met hun families
hier buiten gaan vallen. Waar de Wortelingswet voor alle ongedocumenteerde kinderen een mooie kans zou zijn,
gaat het nu maar om een gedeelte van
deze kinderen.
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