
 

 

 

 

 

 

Lanjri vraagt in OVSE aandacht voor 
migrantenkinderen in VS  

KOPENHAGEN 05/06 18:34 (BELGA)  
CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri, ook voorzitster van de ad-hoccommissie Migratie in de 
parlementaire assemblee van de OVSE, is bezorgd om de kinderen van migranten in de 
Verenigde Staten. Volgens de Verenigde Naties werden honderden minderjarigen die samen 
met hun gezinnen de grens tussen Mexico en de VS wilden oversteken, van hun ouders 
gescheiden, en die praktijken "dreigen de internationale normen te ondermijnen", stelt Lanjri. 
De Verenigde Naties waarschuwen de VS voor het "te strenge" migratiebeleid van de 
administratie onder president Donald Trump. Uit informatie van verschillende hulporganisaties 
zou blijken dat de VS sinds oktober vorig jaar al honderden kinderen van hun ouders heeft 
gescheiden aan de grens, onder wie een baby van 1 jaar oud. De ouders worden vaak 
meegenomen voor ondervraging en eventuele berechting, terwijl de kinderen in 
opvangtehuizen belanden. 

De VN vragen Washington om daar onmiddellijk mee te stoppen en de OVSE (Organisatie voor 
Veiligheid en Samenwerking in Europa) treedt daarin bij. "De controversiële praktijken van de 
Amerikaanse regering dreigen de internationale normen die het recht op familiale eenheid 
beschermen, te ondermijnen", zegt Nahima Lanjri, die naast Kamerlid voor CD&V ook 
voorzitster is van de ad-hoccommissie Migratie in de OVSE. "De belangen van het kind moeten 
vooropgesteld worden als dé prioriteit in alles wat rond kinderen draait. Deze praktijken zorgen 
voor extra trauma's bij kinderen die al in een extreem kwetsbare situatie zitten en die 
afhankelijk zijn van hun families voor psychologische en materiële ondersteuning." 

Lanjri verwees ook naar de cijfers van het Amerikaanse departement voor Gezondheid, waaruit 
blijkt dat bijna 1.500 niet-begeleide minderjarigen die de grens tussen de VS en Mexico 
overstaken, spoorloos verdwenen zijn. De kinderen werden geplaatst bij volwassenen, maar 
verblijven daar niet (meer). De OVSE vraagt dat de achtergrond van die volwassenen beter 
gecontroleerd wordt en dat de minderjarigen van dichtbij opgevolgd worden, "om te verzekeren 
dat de kinderen niet verhandeld of misbruikt worden, naar school gaan en opdagen voor 
afspraken in de rechtbank", zegt Lanjri.  
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