Poziv evropskih zdravnikov: zagotovite varnost beguncem z grških otokov
Mi, nizozemski/evropski zdravniki pozivamo predstavnike naših vlad in voditelje Evropske
unije, da beguncem, ki so trenutno nastanjeni na grških otokih, nemudoma zagotovite
varnost.
Begunska taborišča na grških otokih so zadnjih nekaj let prenaseljena. Epidemija
koronavirusa, ki nam grozi, bi lahko imela katastrofalne posledice ne samo za begunce
ampak tudi za prebivalce Grčije in posledično za vse ostale prebivalce Evrope.
V taboriščih, kjer živi skupaj, na le nekaj kvadratnih kilometrih, več kot 40.000 ljudi bi bilo
nerealno pričakovati, da bi v primeru izbruha koronavirusa lahko virus zajezili oziroma ga
uspeli imeti pod kontrolo. Poleg tega je v taboriščih nastanjena le peščica zdravnikov.
Ogromno otrok in odraslih beguncev pa je že sedaj zaznamovanih s psihičnimi in fizičnimi
problemi.
Neukrepanje Evrope lahko v tem primeru povzroči zdravstveno krizo, ki ima dolgoročne
uničujoče posledice na vrednote in standarde zdravstvenega sistema Evrope.
Zato moramo begunce, grško prebivalstvo, ki se že leta sooča z begunsko problematiko, in
ostalo prebivalstvo evropske celine nujno zaščititi.
Kot zdravniki smo zaprisegli in smo dolžni brezpogojno pomagati ter zdraviti ljudi, ne glede
na to od kod prihajajo. Kot evropski zdravnikim pa smo dolžni tudi opozarjati in narediti vse,
da preprečimo zdravstveno katastrofo.
Pred štirimi leti so voditelji Evropske unije obljubili, da bo vsaka država sprejela določen
delež beguncev iz Grčije in Turčije. Na žalost se te obljube ni držala nobena država EU.
Premestitev beguncev z grških otokov v begunska taborišča celinske Grčije ni rešitev, saj
so le ta polno zasedena.
Ta apel gre vsem voditeljem Evropske unije naj izpolnijo dano obljubo iz leta 2016 in v svoje
države sprejmejo določeno število beguncev ter s tem, pomagajo preprečiti zdravstveno
krizo, ki grozi Evropi.

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

