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DEN HAAG PvdA-leider Diederik
Samsom gaat proberen om een
ruimhartiger uitvoering van het
kinderpardon af te dwirigen. Met
die toezegging is hetverzetbin-
nen ziin partii tegen de huidige re-
geling voorlopig gesmoord.

Samsom sprak maandag langdurig
met Esthervan Dijken, een PvdAJid uit
het Groningse Winsum dat al maan-
den het verzet leidt tegen de uitzetting
van in Nederland'gewortelde kinde-
ren'. Met haar oproepen welwillender
om te springen met uitgeprocedeerde
asielkinderen wist ze eerder ruime
steun te vergaren op een PvdA<ongres
en-ledenraad.

Desondanks weigerde de fractie te-
gemoet te komen aan de eisen van de
leden. Van Dijken dreigde daarop

melen om zo een
extra partijcon-
gres af te dwin-
gen. Dat voorne-
men heeft ze na
het gesprek met
Samsom'on hold'
gezet.'De fractie
moet nu leveren,'

zei Van Dijken. Anders gaat het verzet
alsnogdoor.

Hoe de PvdA precies wil 'leveren',
blijft nog onduidelijk. Coalitiepartner
WD toonde tot dusver geen enkele
aandrang om de regels soepeler uit te
leggen. Volgens de liberalen zou dat
een aanzuigendewerking hebben, om-
dat kansloze asielzoekers dan hun kin-
deren gaan inzetten om toch een sta-
tus te kriigen. De FrdA-fractie gaatvan-
daag in elk geval een motie indienen

z.5oo handteke- ommeerinzichttekrijgenindereden
ningen in te za- vandeveleafinrijzingen.

' Samsom is erveel aan gelegen om de
onrust binnen zijn partij te stoppen.
De PvdA-leider is er trots op dat
1.5oo gewortelde kinderen en hun ge-
zinsleden asiel hebben gekregen dank-
zij het tijdelijke kinderpardon, maar
dat succes is verbleek door de kritiek
op de daama ingevoerde permanente
regeling. Die is volgens Van Diiken en
haar medestanders veel te strik. Onge-
veerro0 kinderen en hun gezinsleden
hebben dankzij de permanente rege-
ling asiel gekregen, maar daar staan zÈ
ker 1.1oo afiMijzingen tegenover.

Vooral het zogenoemde'meewerk-
criterium' wordtvolgens de critici te
streng uitgelegd. Als asielzoekers on-
voldoende hebben meegewerkt aan
hun eigen uitzetting, kan een pardon
worden afgewezen, ook als een kind
hier al langdurig verblijft.
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