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Evakuer barna fra Moria nå – 50 er ikke nok! 

I september 2020 brant Moria-leiren ned. Forholdene var uholdbare før brannen. Leirene som 

er satt opp etter brannen er enda verre. Her bor mennesker i oversvømte telt, uten 

sanitæranlegg, det er høy forekomst av smittsomme sykdommer, og det er mangel på 

helsehjelp, mat og rent drikkevann. Den humanitære katastrofen som utspiller seg på de 

greske øyene har gått fra vondt til verre, og barna i flyktningeleirene lever under 

umenneskelige forhold.  

Ved utgangen av 2020 bodde det i overkant av 21.000 mennesker i de ulike leirene. Nesten 

3000 barn sitter fortsatt fast i Kara Tepe på Lesvos, en av leirene som ble hastebygget etter 

brannen. De fleste barna er under tolv år.  

La disse barna få lov til å være barn, og få dem evakuert. Vi er nødt til å handle nå!  

Den dagen Moria brant sa regjeringen på en pressekonferanse at de skulle hente 50 av 

menneskene på flukt. 50 er altfor lite - vi kan ta imot langt flere!  

Regjeringen har også sagt at de 50 skal trekkes fra antallet kvoteflyktninger Norge ellers har 

forpliktet seg til å ta imot. Dette er svært lite raus politikk.  

Regjeringen har sagt at de som nå kommer til Norge skal i mottak. Oslo SV krever at disse 

blir direkte bosatt i kommunene. Disse familiene trenger å få komme i gang med livene sine 

nå.  

Flertallet av den norske befolkningen mener Norge bør ta imot barn fra flyktningleirene på de 

greske øyene. 128 norske kommuner har sagt ja til å ta imot flere flyktninger, inkludert Oslo. 

Totalt har kommunene sagt de kan ta imot over 1000 Moria-flyktninger. Antallet asylsøkere til 

Norge har dessuten gått kraftig ned de siste årene, noe som trolig gir enda større kapasitet.  

Regjeringen må handle. Vårt budskap er klart.  

Oslo SV: 

● Krever at Norge tar et mye større ansvar for å ta imot mennesker fra Moria. 

Kommune-Norge har kapasitet til å ta imot flere flyktninger. Vi har både ressurser, 

ansatte og lokalsamfunn som kan ta imot personer fra Moria og andre steder på en 

god måte. Vi vil at Oslo stiller seg i spissen for en kommune-dugnad for å evakuere og 

ta imot flere barn og barnefamilier fra Moria 

● Krever at flyktninger fra Moria bosettes direkte i kommunene, og ikke først på mottak 

● Mener at flyktninger fra Moria ikke skal telles med i antall kvoteflyktninger 

● Ber Regjeringen om at Norge bistår med å gi øyeblikkelig humanitær hjelp til 

innbyggerne i leirene, inkludert nødhjelp, medisinsk hjelp, og testing og behandling for 

Covid-19 frem til evakuering. 

Det har hastet lenge. Evakuer barna fra Moria nå! Vi har ingen tid å miste. Vi har ingen å 

miste. 

 


