
Upprop från Europeiska läkare: Evakuera flyktingarna från de grekiska öarna, 
och för dem i säkerhet.  

Vi, läkare i Europa, uppmanar ledarna för våra respektive regeringar och EU att 
omedelbart föra flyktingarna på de grekiska öarna i säkerhet.  

De senaste åren har flyktinglägren på de grekiska öarna blivit överfulla. 
Coronaepidemin som håller på att få fäste i lägren kommer att få katastrofala 
konsekvenser för såväl flyktingarna där, som för de grekiska invånarna och resten av 
vårt europeiska samhälle.  

Det är en illusion att ett coronautbrott i dessa läger skulle kunna kontrolleras. Totalt 
bor 40 000 människor på några kvadratkilometer i lägren. Endast ett fåtal läkare är 
kvar. De många barnen och vuxna plågas redan idag av fysiska och psykiska trauman. 
Om Europa nu blundar för detta, riskerar situationen att förvandlas till en medicinsk 
katastrof som i sin tur kan komma att upphäva värdegrunden i Europas 
hälsovårdssystem.  

Vi måste beskydda flyktingarna, det grekiska folket som har suttit i kläm under flera år 
och hela vår europeiska befolkning mot detta.  

Vi läkare har svurit en ed där vi lovar att varje individ, oavsett person och ursprung, 
har rätt till medicinsk vård och hälsovård. Som europeiska läkare är vi därför 
förpliktigade att göra allt vi kan för att förhindra denna medicinska katastrof.  

Europeiska unionens ledare har för fyra år sedan gett oss ett löfte: Varje land skulle ta 
emot ett bestämt antal flyktingar från Grekland och Turkiet. Inget EU-land har uppfyllt 
detta avtal.  

Att flytta flyktingarna till läger på det grekiska fastlandet kommer inte att räcka; dessa 
läger är också överfulla. Vi uppmanar nu alla ledare i EU att respektera avtalet från 
2016, och ta emot flyktingar i era respektive länder enligt 
de överenskommelser som tidigare gjorts, för att förhindra denna medicinska katastrof 
på europeisk mark.  

Detta nederländska initiativ startade den 24 mars 2020, och under denna korta tid har brevet 
skrivits under av tusentals läkare i Europa, bland andra en rad prominenta läkare från  
Nederländerna och Sverige (se nedan).  
 
För att skriva under brevet, gå till https://en.sosmoria.eu 
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