Opprop fra europeiske leger: Evakuer flyktningene fra de greske øyene og bring dem i
sikkerhet
Vi, leger fra Nederland og Europa, oppfordre lederne for våre respektive regjeringer og Eu til
å umiddelbart evakuerer flyktningene fra de greske øyene og i sikkerhet.
De siste årene har flyktningeleirene på de greske øyene blitt overflyte. Coronaepidemien
som begynner å få feste i leirene kommer til å få katastrofale følger for de greske
innbygerne, men også resten av Europa.
Det er en illusjon at et corona utbrudd skal kunne kontrolleres når den kommer til leirene.
Totalt bor det 40 000 mennesker på noen kvadratkilometer i leirene. Det er bare noen få
leger igjen der. DE mange barna og voksne plages allerede av fysiske og psykiske traumer.
Om Europa nå lukker øynene for dette, risikerer situasjonen å utvikle seg til en medisinsk
katastrofe som igjen vil undergrave verdigrunnlaget for Europas helsevesen.
Vi må beskytte flyktningene, den greske befolkningen som har vært utsatt for press lenge og
hele den europeiske befolkning.
Vi leger har sverget en ed der vi lover at hvert individ, uansett hvor den kommer fra eller
hvem den er, har rett til medisinsk hjelp.
Som europeiske leger har vi derfor en forpliktelse til å gjøre alt vi kan for å forhindre denne
medisinske katastrofen.
Lederne i den Europeiske Union ga oss et løfte for fire år siden: Hvert land skulle ta imot et
gitt antall flyktninger fra Tyrkia og Hellas. Ingen EU land har fulgt opp dette. Å flytte
flyktningene til et lager på det greske fastlandet er ikke nok nå – også disse leirene er fulle.
Vi oppfordrer nå alle EU ledere å respektere avtalen fra 2016 og ta imot flyktninger i deres
respektive land i samsvar med de avtaler dere har inngått. Slik at vi kan forhindre en
medisinsk katastrofe på europeisk jord.
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

