Appel fra europæiske læger: Bring flygtninge på de græske øer i sikkerhed
Som læger i Holland og Europa opfordrer vi lederne af vores regeringer og EU til straks at
bringe flygtninge i sikkerhed.
I de seneste år er flygtningelejrene på de græske øer blevet overbefolket. Coronapandemien, der truer med at overvælde lejrene, vil have katastrofale følger for flygtningene
og de lokale græske indbyggere samt resten af vores europæiske samfund.
Det er en illusion at tro, at et COVID-19-udbrud i disse lejre kan holdes under kontrol. I
lejrene bor 40.000 mennesker i et lille område på få kvadratkilometer med kun en håndfuld
læger. Mange børn og voksne er allerede hærget af både fysiske og mentale traumer.
Hvis Europa ignorerer dette, kan situationen eskalere til at blive en medicinsk katastrofe og
få fatale følger på normerne og værdierne af det europæiske sundhedsvæsen.
Vi har en pligt til at beskytte flygtninge, det græske folk der har været fanget i årevis samt
hele vores europæiske befolkning mod dette.
Som læger har vi aflagt et løfte hvor vi lover at yde medicinsk pleje til mennesker, uanset
deres personlige baggrund. Som europæiske læger er vi forpligtet til at gøre alt for at
forhindre denne medicinske katastrofe.
EU’s ledere lovede for fire år siden, at hvert land ville tage imod et fast antal flygtninge fra
Grækenland og Tyrkiet. Ikke ét eneste EU-land har overholdt denne aftale. Det er ikke
tilstrækkeligt bare at flytte flygtningene til lejre på det græske fastland, da disse lejre også er
overfyldte.
Vi opfordrer alle EU-ledere til at overholde den aftale der blev indgået i 2016, og deres
lande til at tage imod flygtninge for at forhindre denne medicinske katastrofe i Europa.
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

