
#SOSMoria 
NOODSIGNAAL

#SOSMoria is een noodoproep van Europese artsen aan de EU-lidstaten. 
Vluchtelingen in Griekenland moeten per direct in veiligheid gebracht worden. Vóór 
de corona-epidemie daar uitbreekt. Binnen 1 week hebben meer dan 5.800 Europese 
artsen en 30.000 medestanders ondertekend. 

De politiek heeft beloftes gedaan maar er gebeurt niets. We kunnen niet langer wachten. 
Daarom zenden de artsen nu het SOS-signaal uit. En ze roepen iedereen op om mee 
te doen. Op vrijdagavond 3 april organiseren we op het Malieveld een lichtprotest. Kom 
NIET. Maar doe mee met het thuisprotest op zaterdag 4 april.

Wat: Maak met licht of geluid een SOS-signaal: - kort kort kort  - lang lang lang  - kort kort 
kort. Maak er een filmpje van en zet het online met #SOSMoria. 

Waar: Waar je ook bent. Vanuit je huis, op het dak van je werk, in je tuin, in het ziekenhuis. 

Wanneer: Zaterdag 4 april om 21.00 uur, thuisprotest minimaal 2 minuten SOS-signaal.

Doel: De Nederlandse regering oproepen tot de onmiddellijke evacuatie en veilige 
opvang voor vluchtelingen in EU-lidstaten. 

Hoe: 

Stap 1: Doe om 20:58 je lichten uit. Stuur iemand naar buiten om te filmen. Ben je alleen, 
maak een selfie-film.
Stap 2: Om 21.00 uur precies knipper met het licht in je huis, een zaklamp, de lichten van 
je auto, je rode fietslamp. Of gebruik de zaklamp op je telefoon. Sla met je pannendeksels, 
toeter of trommel. 
Stap 3: Film het en deel online met #SOSMoria. 

Protip: denk groot -> zorg dat het hoogste gebouw in je buurt meedoet of je hele straat. 
Alle buren in je flat. Nodig je vrienden uit om mee te doen. Ga je gang en co-host je eigen 
Facebook event samen met SOSMoria (zie https://www.facebook.com/SOSMoria.eu). 

Heb je vragen? Wil je overleggen? Wil je je initiatief aanmelden? Mail: info@sosmoria.eu

Instagram @sosmoria
Facebook @sosmoria

PS: Heb jij de noodoproep zelf al getekend en gedeeld? Dat kan hier: www.sosmoria.eu
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