
Apelo dos Médicos Europeus: Trazer os refugiados das ilhas Gregas para segurança.  

Os médicos dos Países Baixos e Europa, fazem um apelo aos líderes dos nossos governos da 
Europa, para trazer os refugiados para um lugar seguro, de imediato.  

Nos tempos recentes, os campos de refugiados nas ilhas Gregas tornaram-se superlotados. A 
COVID-19 pandemia que ameaça dramaticamente os campos, trará consequências 
catastróficas para os refugiados, e naturalmente, para os habitantes locais gregos e o resto 
da Europa.  

É uma ilusão pensar que este surto de COVID-19 nestes campos poderá alguma vez ser 
controlado. Nos campos, vivem 40,000 pessoas em áreas muito pequenas, apenas com 
alguns metros quadrados. Também têm acesso apenas a alguns médicos. Muitas crianças e 
adultos já são vítimas de traumas físicos e psicológicos.  

Se não houver uma resposta imediata por parte da Europa, esta situação poderá escalar e 
tornar-se num desastre de saúde pública com consequências fatais sobre normas e valores 
de saúde Europeus.  

Nós temos o dever de proteger os refugiados, o povo Grego tem vivido uma situação difícil 
durante anos e o resto da Europa não apoia e discorda.  

As entidades médicas, juraram e prometeram providenciar serviço médico para toda a 
Humanidade, independentemente, dos seus antecedentes pessoais. Os médicos Europeus 
são obrigados a fazer tudo por tudo para prevenir uma catástrofe na saúde pública.  

Os líderes da União Europeia também, há quatro anos atrás, prometeram que cada país iria 
receber e tratar de um determinado número de refugiados da Grécia e Turquia. Nem um 
único país seguiu as directivas deste acordo. Mudar os campos de refugiados para a área 
continental da Grécia não é o suficiente. Estes campos estão superlotados.  

Aqui fazemos um apelo aos líderes da Europa para cumprir este acordo, que fora realizado 
em 2016, e levar alguns refugiados para os seus países prevenindo assim um desastre de 
saúde pública na 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 
 


