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Geachte woordvoerders migratiebeleid,
Wat zich nu afspeelt op Lesbos is een humanitaire ramp. Roekeloos EU-beleid, gericht op het
tegenhouden van mensen op de vlucht, heeft geleid tot gevaarlijk overbevolkte en smerige
levensomstandigheden in Moria. Er waren vier keer meer mensen gehuisvest dan de eigenlijke
capaciteit van het kamp te bieden had.
In de nacht van 8 op 9 september heeft dit geleid tot het haast onvermijdelijke: In het
vluchtelingenkamp Moria zijn bijna 13.000 mensen door een allesverwoestende brand hun
schamele onderdak kwijtgeraakt en een nieuw trauma rijker geworden. De inwoners van
Moria hebben hun leven, huizen en bezittingen al eens moeten achterlaten toen ze naar
Europa vluchtten. Nu heeft deze brand waarschijnlijk alles vernietigd wat ze nog hadden,
inclusief essentiële documenten, persoonlijke spullen en medicijnen.
Deze tragedie volgt op het verontrustende nieuws dat ten minste 35 asielzoekers in Moria
positief getest zijn voor COVID-19. Afstand houden in het kamp was al onmogelijk en de
sanitaire voorzieningen waren volstrekt ontoereikend.
De Griekse autoriteiten, de EU en haar lidstaten moeten onmiddellijk optreden om de
veiligheid van alle getroffen mensen te waarborgen. Relocatie en het overbrengen van mensen
naar veiligere huisvesting is nu urgenter dan ooit. Asielzoekers horen niet thuis in een kamp,
maar moeten humaan worden opgevangen, waarbij Europese landen solidair samenwerken.
Net nu het EU-Migratiepact wordt gefinaliseerd, herinnert deze ramp hoe erg het huidige
beleid tekortschiet.
Amnesty roept de Nederlandse overheid daarom op om, conform onze eerdere oproep met
acht verschillende organisaties afgelopen van 20 maart jl., ervoor te zorgen dat er onmiddellijk
begonnen wordt met de evacuatie van de eilanden en het regelen van veilige, hygiënische en
humane opvang van deze mensen. Zorg voor een eerlijke verdeling van de mensen over de EUlidstaten en geef als Nederlandse regering hierbij het goede voorbeeld.
Hoogachtend,
Maaike Zeeuw
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