Apel europejskich lekarzy o zapewnienie bezpieczeństwa uchodźcom przebywającym na
terenie greckich wysp
My, lekarze z Niderlandów/Europy, wzywamy przywódców naszych rządów oraz Unię
Europejską do niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa uchodźcom przebywającym w
Grecji.
W ubiegłych latach obozy dla uchodźców na greckich wyspach stały się przeludnione. Wybuch
epidemii koronawirusa, który im obecnie zagraża, będzie katastrofalny w skutkach dla
uchodźców, mieszkańców Grecji, oraz całej społeczności Unii Europejskiej.
W wypadku wybuchu epidemii, kontrola rozprzestrzeniania się wirusa w obozach jest nierealna.
Obecnie są one zamieszkiwane przez 40.000 osób na kilku kilometrach kwadratowych. Na
miejscu obecna jest zaledwie garstka lekarzy. Wielu mieszkańców, zarówno dzieci jak i
dorosłych, doświadczyło już traumy na poziomie fizycznym i psychicznym.
Jeśli Europa odwróci wzrok, sytuacja ta może przerodzić się w medyczną katastrofę, z fatalnymi
konsekwencjami dla norm i wartości europejskiego sektora opieki zdrowotnej.
Musimy przed tym uchronić uchodźców, społeczeństwo Grecji, które już od lat zmuszone jest
radzić sobie z tym problemem oraz całą społeczność Unii Europejskiej.
My, lekarze, złożyliśmy przysięgę, w której obiecaliśmy udzielać pomocy medycznej każdemu,
bez względu na to kim jest i skąd pochodzi. Jako lekarze Europy mamy obowiązek zrobić
wszystko, co w naszej mocy, by zapobiec tej katastrofie.
Cztery lata temu liderzy Unii Europejskiej również złożyli przysięgę. Obiecali, że każdy kraj
członkowski przyjmie określoną liczbę uchodźców z Grecji i Turcji. Przesiedlenie uchodźców z
wysp na teren kontynentalnej Grecji jest niewystarczające, gdyż tamte obozy również są
przeludnione.
Wzywamy liderów Unii Europejskiej, by dotrzymali umowy z 2016 roku i przyjęli uchodźców do
swoich krajów według wcześniej uzgodnionych zasad, aby zapobiec katastrofie medycznej na
terenie Europy.

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

