
Výzva Európskych lekárov: Zaistite utečencom na Gréckych ostrovoch 
bezpečnosť. 
 
My, Holandskí/Európski lekári vyzývame lídrov našich vlád a lídrov Európskej únie, 
aby okamžite zaistili utečencom na Gréckych ostrovoch bezpečnosť. 
 
Počas uplynulých rokov sa utečenecké tábory na Gréckych ostrovoch preľudnili. 
Táborom hrozí epidémia Korony, ktorej šírenie by malo katastrofálne následky pre 
utečencov, pre obyvateľov Grécka, i pre zbytok nášho Európskeho spoločenstva. 
 
Je ilúziou myslieť si, že šírene Korony v týchto táboroch je kontrolovateľné. Na 
rozlohe niekoľkých málo štvorcových kilometrov v nich žije dokopy 40 000 ľudí. 
Mnoho detí, ako aj dospelých už aj tak sužujú psychické a fyzické traumy. A 
prítomných lekárov je tam sotva hŕstka.  
 
Ak sa teraz Európa rozhodne odvrátiť zrak, môže sa táto situácia zvrhnúť na 
pohromu, ktorá by mala fatálne dôsledky na normy a hodnoty Európskej 
zdravotníckej starostlivosti.  
 
Práve preto musíme dlho sužované obyvateľstvo Grécka, ako aj utečencov a vôbec 
celú Európsku populáciu chrániť.  
 
My, lekári, sme zložili prísahu, v ktorej sme sa zaviazali, že poskytneme pomoc 
každému jednotlivcovi bez rozdielu na rodovú, rasovú či náboženskú príslušnosť. 
Ako Európski lekári sme povinní urobiť všetko pre to, aby sme tejto katastrofe 
predišli.  
 
Aj Európski lídri sa pred štyrmi rokmi zaviazali, že každá krajina prijme od Grécka a 
Turecka určený počet utečencov. Ani jedna z krajín EU tento záväzok nesplnila. 
Presťahovať obyvateľov z ostrovov do pevninských táborov Grécka nestačí, pretože 
aj tie sú preplnené. 
 
Vyzývame všetkých Európskych lídrov aby splnili záväzky vyplývajúce z dohôd 
uzatvorených už v roku 2016, a prijali do svojich krajín dohodnuté kvóty utečencov, 
aby katastrofe na Európskej pôde predišli. 
 
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 
 
 
 


