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Flere tusind børn fra 43 lande opholder sig p.t. i lejre, som kurdiske myndigheder driver i Syrien. Deres
forældre tilsluttede sig den såkaldte Islamiske Stat, og efter nedkæmpelsen af kalifatet er børnene som ofre
for krigen nu samlet i flygtningelejre, hvor nogle af dem har været i meget lang tid. Nogle af børnene er
forældreløse, fordi begge forældre er dræbt i kampene, andre lever med en af forældrene. De fleste af dem
er under 6 år gamle. Situationen i regionen bliver værre dag for dag, og den tyrkiske offensiv mod kurderne
har yderligere vanskeliggjort tilværelsen i området.
I al-Hol lejren er mere end 65 pct. af beboerne børn. Sundhedsrisikoen er overhængende for beboerne. De
fleste af børnene lider under dårlig ernæring, og siden begyndelsen af april 2019 er mere end 250 beboere
døde. 80 pct. af dem var børn.
Børneombudsinstitutioner i hele Europa har opfordret deres regeringer til at hjemtage disse børn. Enkelte
lande, som vi plejer at sammenligne os med, har fulgt opfordringen, men de fleste har endnu ikke taget
initiativ til at bringe børnene i sikkerhed, og dermed har de ikke handlet i overensstemmelse med deres
forpligtelser efter FN’s Børnekonvention. Nogle af landene, heriblandt Danmark, har tilsluttet sig de tre
tillægsprotokoller til konventionen, som yderligere understreger forpligtelsen til at beskytte børn mod at
blive inddraget i krigshandlinger og mod enhver form for udnyttelse og overgreb.
Komiteen for FN's Børnekonvention har udtrykt sin dybe bekymring for børnene i lejren. FN’s særlige
repræsentant for børn i væbnede konflikter, Virginia Gamba, har opfordret alle EU’s medlemslande til at
hjemtage deres børn og til at betragte dem som ofre for krigen.
I november 2019 fejrer vi Børnekonventionens 30-års fødselsdag, samtidig med at børn hver dag dør som
følge af forholdene i lejrene. Det er paradoksalt og ganske uacceptabelt. Disse børn har ingen medskyld i
deres forældres eventuelle forbrydelser. Lad os slå fast, at Børnekonventionen gælder for alle danske børn,
uanset hvor de opholder sig, og uanset deres forældres handlinger.
Børnerådet opfordrer regeringen til at sørge for, at danske børn i lejrene bringes i sikkerhed, helst i
Danmark eller under forhold andetsteds, som kan garantere deres fundamentale ret til liv og overlevelse i
tryghed. Skulle der være tvivl om deres nationalitet eller andre forhold, opfordrer vi til, at tvivlen af
medmenneskelige grunde kommer dem til gode, indtil individuelle undersøgelser har bragt klarhed
herover.
Børnekonventionen forpligter os til at beskytte danske børn og sikre deres rettigheder. Derfor ser vi frem til
dit svar på vores henvendelse, og vi står naturligvis til rådighed for drøftelser af børneperspektivet og børns
rettigheder i denne sag.
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