
20 Juni is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Wereldvluchtelingendag (World Refugee Day). 
Op die dag wordt stil gestaan bij de kracht en moed van mensen die gedwongen zijn om hun 
thuisland te verlaten vanwege gewelddadige conflicten of vervolging. 

Wie ze ook zijn, of wat ze ook geloven, mensen die gedwongen worden om te vluchten, hebben 
recht op menselijke waardigheid. 
Waar ze ook vandaan komen, van waar ook ter wereld mensen die gedwongen zijn om te 
vluchten horen verwelkomt te worden, of ze nu per vliegtuig, boot of te voet aankomen.
Wanneer mensen gedwongen zijn om te vluchten hebben hebben ze het recht om beschermd te 
worden, tegen oorlog, geweld of vervolging. 

Elk jaar wordt Wereldvluchtelingendag gemarkeerd door evenementen ter ondersteuning van 
vluchtelingen in landen over de hele wereld. Deze activiteiten worden geleid door onder meer 
vluchtelingen zelf, overheidsfunctionarissen, gastgemeenschappen, bedrijven, beroemdheden, 
schoolkinderen en het publiek. 

Acupuncturists Without Borders zet zich al sinds 2005 in om mensen in crisisgebieden te 
ondersteunen met acupunctuur. Over de hele wereld zijn mensen die het slachtoffer zijn geworden 
van oorlogen, overstromingen, aardbevingen en geweld geholpen met acupunctuur om hun trauma 
te verwerken en met de stress om te gaan. Vele duizenden behandelingen zijn al gegeven door de 
vrijwilligers van AWB. Toen de eerste vluchtelingen uit de Oekraïne in Nederland aankwamen, 
werd ook hier onmiddellijk gereageerd, en meerdere klinieken in Nederland zijn al opgericht 
speciaal voor vluchtelingen. Deze klinieken staan overigens open voor alle vluchtelingen, niet 
alleen die uit de Oekraïne. 

Download hier het document van de Verenigde Naties over Wereldvluchtelingendag: 
https://www.unhcr.org/626fc66f4

De stichting Acupuncturists Without Borders Nederland heeft nog geen eigen website, maar meer 
informatie over het werk is te vinden op de internationale website: 
https://acuwithoutborders.org/ukraine/
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