Призив от европейски доктори: осигурете безопасност за бежанците на гръцките
острови.
Като доктори от Холандия/Европа, призоваваме лидерите на нашите правителства и на
Европейския Съюз неотложно да осигурят безопасност на бежанците.
През последните години бежанските лагери на гръцките острови станаха пренаселени.
Пандемията от коронавирус, която заплашва да порази лагерите, ще има катастрофални
последици както за бежанците, така и за местните гърци и останалото европейско
общество.
Илюзия е да се мисли, че епидемия от ковид-19 в тези лагери може да бъде овладяна. В
лагерите 40 000 хора живеят на площ от само няколко квадратни километра. Също така
разполагат с много малко лекари. Много деца и възрастни са вече поразени от физически
и психологични травми.
Ако Европа я пренебрегне сега, тази ситуация ще ескалира до медицинско бедствие и ще
има фатални последици върху нормите и ценностите на европейското здравеопазване.
Длъжни сме да предпазим бежанците, гърците, които са в капан от години, както и
цялото европейско население.
Като доктори сме се заклели да предоставяме медицински грижи на цялото човечество,
независимо от произхода. Като европейски лекари сме длъжни да направим всичко
възможно, за да предотвратим тази здравна катастрофа.
Лидерите на Европейския Съюз също така обещаха преди 4 години, че всяка държава ще
приеме определен брой бежанци от Гърция и Турция. Нито една държава от ЕС не е
спазила това споразумение. Не е достатъчно бежанските лагери да бъдат преместени в
континентална Гърция; лагерите са също така претъпкани.
Призоваваме всички лидери на ЕС да спазят споразумението от 2016 година и да приемат
бежанци на техните територии, за да предотвратят тази здравна катастрофа в Европа.
This Dutch initiative was initially started on March 24th, 2020, and in the short time since
launching, has already been signed by thousands of European medical doctors. To sign the
letter, please go to https://en.sosmoria.eu
The letter has been signed by a number of prominent Dutch including, amongst others:
Doctor Louise Gunning-Schepers – Professor at the University of Amsterdam and founder
of The European Public Health Association (EUPHA)
Gerlach Cerfontaine – Chairperson of the Association of Dutch Medical Professionals
(www.vvaa.nl)
Doctor Maria van den Muijsenbergh – Professor at Radboud University Medical Centre
Doctor Ivan Wolffers - Emeritus Professor at Amsterdam University Medical Centre

