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Betreft:  Brandbrief zorgprofessionals: ‘Oproep tot onmiddellijke evacuatie van 
ontheemden kamp Moria op Lesbos’.  
 
Geachte minister De Jonge en staatssecretaris Broekers-Knol,  
 
Als zorgprofessionals en organisaties die zich inzetten voor gezondheid(szorg) in Nederland en 
buitenland, maken wij ons ernstig zorgen over de snel escalerende situatie in en rondom het 
vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Kamp Moria is vorige week afgebrand, ruim 13.000 mensen 
zijn ontheemd en leven op straat. Geen van hen heeft toegang tot veilige levensomstandigheden 
en basisvoorzieningen zoals schoon water of gezondheidszorg te midden van de wereldwijde 
pandemie. Er is sprake van grove schending van mensenrechten
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 en een humanitaire crisis van 

ongekend niveau in hedendaags Europa. 
 
Wij roepen de Nederlandse Regering op tot het volgende: 

1. Onmiddellijke evacuatie en relocatie van alle vluchtelingen van kamp Moria - met 
prioriteit voor de meest kwetsbaren - zodat de schending van de mensenrechten stopt; 
en zodat verdere escalatie ten tijde van de COVID-19 pandemie wordt voorkomen. 
Nederland dient haar verantwoordelijkheid te nemen en ruimhartiger dan de tot nu toe 
geformuleerde beleidsvoorstellen te handelen. Wij roepen de overheid op ten minste 500 
vluchtelingen op te nemen in Nederland, waaronder verweesde kinderen in de meer dan 
150 Nederlandse gemeenten die hiertoe bereid te zijn.
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2. Het op Lesbos waarborgen van medisch noodzakelijke zorg en basisvoorzieningen, 
zoals veilig drinkwater, voedsel en onderdak, totdat alle mensen zijn geëvacueerd. 
Hierbij vragen wij om nadrukkelijke aandacht voor de meest kwetsbare vluchtelingen 
zoals kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en chronisch zieken.  

3. Een grotere inspanning om een duurzame Europese oplossing te realiseren voor de 
blijvende stroom vluchtelingen en een menswaardige procedure en opvang te creëren. 

 
De recente toezegging om 100 vluchtelingen - waaronder 50 kinderen - op te nemen in 
Nederland is een bescheiden eerste erkenning van de humanitaire crisis. Er is echter meer 
nodig, zoals in de afgelopen week ook door vele andere (zorg)organisaties, leden van politieke 
partijen, studentenorganisaties als IFMSA en duizenden mensen in Nederland werd betoogd.

 

                                                      
1
 Zoals in artikel 3 en 25 van de Universele Rechten van de Mens beschreven staat heeft elk mens recht op 

veiligheid en vrijheid en een levensstandaard. Artikel 25 schrijft over het feit dat eenieder recht heeft op een 
levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder 
inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige zorg en de noodzakelijke sociale diensten. 
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 https://www.parool.nl/nederland/geen-500-asielkinderen-naar-nederland-reacties-gemengd~bea16a9dd/ 

3
 https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/23/griekenland-prominenten-roepen-kabinet-op-om-vluchtelingen-op-

te-halen-a3997628?fbclid=IwAR3BWHFajLaZKC9vv0BcwfYE5meIrEI5SKRHN-yeeo-3W2QuNXjMsF89dy0 

https://www.parool.nl/nederland/geen-500-asielkinderen-naar-nederland-reacties-gemengd~bea16a9dd/
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Ook in andere Europese landen wordt verantwoordelijkheid genomen voor deze crisis; Duitsland 
heeft besloten om 1500 extra immigranten op te nemen en ook België laat extra immigranten toe.
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 Nederland kan niet achterblijven.   

 
Als Nederlandse zorgprofessionals, organisaties die actief zijn in gezondheidszorg in Nederland 
en wereldwijd, en organisaties die de afgelopen jaren werkzaam zijn geweest in Moria, roepen wij 
de Nederlandse overheid op tot actie zodat er spoedig significante verbetering van de lokale 
situatie gerealiseerd wordt en de mensenrechten binnen onze Europese Unie grenzen 
gewaarborgd worden. 
 
 
Hoogachtend, 
 
TROIE - Arts-assistenten vereniging Arts Internationale Gezondheidszorg en 
Tropengeneeskunde 
 
NVTG - Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale 
gezondheidszorg 
 
 
Mede namens, 
 
SOS Moria 
Dokters van de Wereld 
Stichting Bootvluchteling 
Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (OIGT) 
Cordaid 
Expertisegroep Global Child Health 
Global Mental Health (GMH) 
Werkgroep International Safe Motherhood and Reproductive Health (ISM&RH) 
Werkgroep Huisartsgeneeskunde & Internationale Gezondheidszorg (WHIG) 
Netherlands Society for International Surgery (NSIS) 
Werkgroep Tropische geneeskunde 
Uniting Streams (US) 
Global Health Educators Network (GHEN) 
Werkgroep Tropische Dermatologie 
Nederlandse Straatdokters Groep 
Werkgroep Tropische Oogheelkunde 
 
Contactpersoon 
Mw Pala-van Eechoud 
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 https://campagnes.degoedezaak.org/campaigns/moria 

5
 https://www.nvk.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=73891840 

6
 https://www.sosmoria.eu/ 

7
 https://www.trouw.nl/politiek/achterban-coalitie-voert-druk-op-haal-1000-mensen-uit-moria~bd093543/ 

8
 https://500kinderen.nl/petitie-griekenland?ref=dfc 

9
 https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/15/duitsland-neemt-ruim-1500-extra-vluchtelingen-van-griekse-

eilanden-op-a4012106 
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 https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/16/belgie-neemt-100-tot-150-kwetsbare-asielzoekers-op-uit-
griekenland-a4012373 
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