Aan:
het ministerie van Algemene Zaken t.n.v. de Minister President M. Rutte
Postbus 20001/ 2500 EA Den Haag,
en: de Fracties van de Tweede Kamer der Staten Generaal:
VVD/ PvdA/ Partij voor de vrijheid/ CDA/ D66/ Groen Links/ SP/ Christen
Unie/ Partij voor de dieren/ 50 Plus/ SGP/ Denk/ Forum voor democratie.
Postbus 20018/ 2500 EA Den Haag,
Dames en Heren,

Zwolle, 4 september 2019.

Het convent van Dominicanen te Zwolle vraagt in deze brief uw aandacht
voor het volgende.
De leefsituatie van de vluchtelingen op Samos, Lesbos, Chios en Kos is
al lange tijd onmenselijk.
De situatie voor kinderen en ouderen is uitzichtloos. Artsen zonder
grenzen heeft op 19 juli j.l. geconstateerd dat de hygiëne, de medische
zorg en de voedselverschaffing onder de maat zijn.
Het kamp Moria op Lesbos bijv. kan 3000 personen herbergen, maar
moet nu al 9000 mensen een plaats geven.
De Griekse regering, die 2 miljard euro heeft ontvangen voor de opvang
van de vluchtelingen, heeft tot nu toe weinig gedaan om de situatie van
de deze mensen te verlichten, al is er sinds enkele dagen een aarzelend
begin.
De algehele toestand verergert nu er telkens nieuwe vluchtelingen uit
Turkije bij komen.
Wat blijft er over van de afspraak van de EU met Turkije? Tegen betaling
van 6 miljard euro zou Turkije de vluchtelingen uit Syrië opvangen en
zorgen dat ze aldaar konden verblijven.

Verscheidene bronnen (bijv. het nieuwsprogramma NOS en het dagblad
Trouw van 28 augustus j.l.) berichten ons dat Turkije niet enkel
vluchtelingen laat vertrekken naar de Griekse eilanden, maar dat men
ook bezig is om mensen - vaak tegen hun wil - terug te sturen naar
Syrië. En dit zelfs naar Idlib, dat momenteel onder vuur ligt en dus een
zeer gevaarlijke situatie vormt.
Wat blijft er over van de zogenaamde deal met Turkije?
Tot verlichting van de situatie op de Griekse eilanden heeft de
Nederlandse regering - al of niet tezamen met andere Europese landen
de toezegging gedaan om een contingent vluchtelingen tot Nederland
toe te laten. Deze toezegging is nog niet vervuld. Wat is daar de reden
van?
Wij doen een zeer dringend beroep op u om de regeringen van
Griekenland en Turkije op hun afspraken aan te spreken.
Wij vragen u vervolgens een teken van menselijkheid en compassie
te stellen en een behoorlijk aantal mensen uit de kampen op de
Griekse eilanden toe te laten tot Nederland.

Namens het convent der Dominicanen te Zwolle.
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