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Ook Gent klaar om kinderen in Griekse
vluchtelingenkampen hulp te bieden

Samen met negen andere Europese steden pleit de Stad Gent voor een oplossing

voor de 5.500 niet-begeleide kinderen die momenteel in Griekse

vluchtelingenkampen vastzitten. De steden roepen de EU op tot actie. Ze zijn

bereid om onderdak, veiligheid, medische zorg en steun te bieden.

Solidariteit over grenzen heen

Amsterdam nam het initiatief om in de schoot van het Eurocities-netwerk een brief te sturen

naar de voorzitters van de Europese instellingen om hulp te bieden aan de 5.500 niet-begeleide

kinderen die in precaire omstandigheden in de vluchtelingenkampen in Griekenland vastzitten.

De Eurocities-steden zijn bezorgd over de humanitaire crisis in Griekenland en roepen de

Europese Unie op om te handelen en helpen.
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'In deze crisistijd willen we als actief lid van Eurocities meer dan ooit
benadrukken hoe belangrijk samenwerking en solidariteit is, ook over de
landsgrenzen heen en in het bijzonder voor de meest kwetsbaren in onze
maatschappij. Het zijn de steden die hierin het verschil kunnen maken.'
— Mathias De Clercq, burgemeester

Klaar om hulp te bieden

De burgemeesters van tien Europese steden roepen met de brief de Europese Unie op tot actie.

Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Barcelona, Gent, Groningen, Leipzig, Nuremberg, Tilburg en

Utrecht zijn ook bereid om oplossingen te zoeken voor deze niet-begeleide kinderen uit de

vluchtelingenkampen in Griekenland in de vorm van onderdak, veiligheid, medische zorg en

steun, en dit in samenwerking met de nationale en Europese overheden.

'De coronacrisis toont haarscherp aan dat méér internationale solidariteit en
samenwerking nodig is. Dat geldt evenzeer als het om vluchtelingen gaat.
Gent is een van de steden in Europa die eerder al zijn verantwoordelijkheid
nam. Dat doen we nu opnieuw, zeker omdat het om minderjarigen gaat. Die
hebben onze steun hard nodig.'
— Rudy Coddens, schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en

Financiën

Eurocities is een netwerk van 140 Europese steden die hun expertise over stedelijk beleid delen

en die samen inzetten op beleidsmatige samenwerking met de Europese Unie. Gent is nauw

betrokken, burgemeester Mathias De Clercq is lid van het uitvoerend comité.

Contact

Virginie Verstraete, Internationale Relaties en Netwerken, tel. 09 266 82 66, e-mail

virginie.verstaete@stad.gent

Bevoegd

Download hier de brief van de 10 Eurocities-steden
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https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/62000/documents/42103-1587641791-42096-1587554414-City%20Letter%20on%20refugee%20children%20relocation%20April%202020%20%28003%29-9c729b-231ff1.pdf


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.
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