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Wijhe, 26 augustus 2022

Open brief aan de Nederlandse regering.

Beelden en verhalen van de laatste dagen uit Ter Apel dringen tot ons door en onze monden vallen open van
verbazing dat dit zich in Nederland afspeelt.
Beelden van schrijnende en mensonwaardige omstandigheden waarin vluchtelingen in verre landen
verkeren, kennen wij maar al te goed .
Die beelden raken ons en vanuit Nederland verlenen wij, waar mogelijk, hulp van overheidswege, vanuit de
vele NGO’s en als vrijwilligers.
Nu ineens dringt het tot ons door dat wij in Nederland zelf te maken hebben met een opvangcrisis waarbij
mensen, vluchtelingen en asielzoekers, moeten overleven in omstandigheden die schrijnend, bedreigend en
gevaarlijk, kortom onmenselijk zijn.
We hebben het over het asielzoekerscentrum van het COA in Ter Apel.
Artsen van Artsen zonder Grenzen, een organisatie die gewend is om noodhulp te verlenen in crisissituaties
waar ook ter wereld, beschrijven ernstige gezondheidsproblemen bij de honderden mensen die buiten de
poorten van het COA verblijven, op de grond slapen en geen toegang hebben tot elementaire humanitaire
voorzieningen zoals een dak boven het hoofd, drinkwater, schone toiletten, voeding en medische hulp.
Er is sprake van infectieziekten met risico op epidemische uitbreiding.
Er is sprake van verwaarlozing en ernstige onderbehandeling van chronische ziekten, zoals mensen met
diabetes die geen insuline meer hebben.
Er is sprake van ondervoeding en uitdroging.
Er is sprake van ernstige psychische stress, angst en depressies bij meestal al getraumatiseerde mensen.
Het belang van Global Health blijkt nu eens temeer, nu duidelijk wordt dat wij in Nederland geconfronteerd
worden met een opvangcrisis zoals wij die de laatste decennia alleen kennen uit het buitenland.
Gelukkig zijn er organisaties die daar, in het kader van noodhulp, mee weten om te gaan.
Maar het is van het meest urgente belang dat noodhulp kan worden omgezet in structurele hulp.
Daartoe moeten de betrokken asielzoekers en vluchtelingen per direct worden opgevangen in menselijke
omstandigheden, waarin ze tot rust kunnen komen en beschikken over elementaire voorzieningen.
Wij roepen de Nederlandse overheid, in casu de ministerraad, op per direct de verantwoordelijkheid
op zich te nemen deze opvangcrisis te beëindigen en op de kortst mogelijke termijn beleid uit te voeren om
herhaling van deze crisis te voorkomen en op de lange termijn een veilige en menswaardige opvang te
waarborgen voor asielzoekers en vluchtelingen die ons land bereiken.
Laten wij zien dat deze opvangcrisis kortstondig is en dat wij die kunnen oplossen.
Dat zijn wij aan onze stand verplicht.
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