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Politiek & Economie
BRENDA STOTER,
ONZE CORRESPONDENTE OP SICILIË

‘W

elkom in Italië.
Het land waar ik
dacht een betere
toekomst te hebben.’ De 31-jarige
vluchteling Peace Oghkie, zegt het schamper. Samen met
tien andere bootvluchtelingen uit Somalië,
Mali en andere delen van Afrika woont hij in
een krottenwijk naast het centrale treinstation van Catania, de tweede grootste stad op
Sicilië. Het verlaten appartementencomplex
heeft geen deuren, geen ramen en geen elektriciteit. Het is er vochtig. De vliegen zwermen rond hun armen, benen en gezicht. De
vluchtelingen merken er niets van. Ze hebben andere dingen aan hun hoofd: waar ze
kunnen douchen, wat de beste plek is om te
bedelen en hoe ze werk- en verblijfspapieren
kunnen bemachtigen. ‘Ik vraag me soms af
of ik niet beter in Afrika had kunnen blijven.’ Of in Libië, waar hij als vluchteling de
boot nam.
Met honderden tegelijk komen ze op
Sicilië aan, een paar keer per week. Vorig
weekend viste de Italiaanse marine nog 770
vluchtelingen op, het weekend voordien
meer dan 2.200. Die hoge cijfers weerleggen
de verwachting dat de slechtere weersomstandigheden mensen zouden afschrikken
om de overtocht te wagen. Tussen oktober
2013 en oktober 2014 zijn bij Italiaanse reddingsacties al circa 150.000 vluchtelingen
uit de Middellandse Zee gehaald. Naar
schatting zijn 3.000 mensen verdronken.
Veel vluchtelingen komen binnen via de
havens van Pozzallo, Augusta of Catania, in

‘Was ik niet beter
in Afrika gebleven?’

Een vrachtschip met 700 vluchtelingen dat op drift
was geraakt op de Middellandse Zee is gisteren in
veiligheid gebracht. De voorbije dagen zijn alweer
honderden vluchtelingen gered die naar Europa
wilden. Heel wat gelukzoekers stranden op Sicilië.
Getraumatiseerd. Hun droom aan diggelen.
het zuiden van Sicilië. Daar staat een team
van artsen, ambtenaren en hulpverleners
klaar om hen op te vangen in tenten. Daar
krijgen ze eten en drinken, medische zorg
en een luisterend oor. In Rome wordt vervolgens in overleg met de havenmeesters besloten wat er met de vluchtelingen gebeurt en
waar in Italië ze worden ondergebracht.
Officieel moeten ze na aankomst vingerafdrukken laten nemen en zich laten registreren, net zoals Peace heeft gedaan. Maar
velen doen dat niet. Vooral Syriërs en Eri-

150.000
De Italiaanse marine heeft de voorbije
12 maanden zo’n 150.000 vluchtelingen
gered vanop de Middellandse Zee.

treeërs willen vaak niet in Italië blijven. Ze
willen naar Zweden, Duitsland of Nederland, waar hun familieleden of vrienden wonen. De Italiaanse autoriteiten laten het vaak
toe, zegt een havenwerker in Augusta, die de
vluchtelingen opvangt. ‘Omdat ze ze liever
kwijt dan rijk zijn. Het eiland wordt al maanden overspoeld met bootvluchtelingen. We
kunnen het niet meer aan.’
De Italiaanse tak van Artsen zonder Grenzen schat dat ongeveer de helft van de aangekomen bootvluchtelingen in Italië blijft.

Ze vragen politiek asiel aan. Toch wacht degenen die zich laten registreren een onzekere toekomst op Sicilië. Sommigen kunnen in
opvangcentra terecht waar ze psychologische hulp, taallessen en begeleiding naar
werk krijgen. Maar helaas zitten die centra
vol, waardoor veel vluchtelingen in verlaten
panden of op straat wonen. Ze zijn al snel
aangewezen op gaarkeukens en snakken
naar een douche. Om te overleven zouden ze
een baan moeten vinden. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De 31-jarige
Peace probeert al maanden werk te vinden,
maar dat lukt niet. ‘Er is hier bijna geen werk
voor hen’, zegt advocate Marilina Ferrara.
Ze wijst ook op de psychische schade
waarmee vluchtelingen kampen. ‘Ze hebben door de oorlog in hun land of de boottocht trauma’s opgelopen. Dagenlang in een
krakkemikkig bootje met huilende kinderen en zieke mensen op de woeste zee zitten,
is verschrikkelijk. Ze missen hun familie en
staan er helemaal alleen voor.’
Mare Nostrum (‘Onze Zee’), de Italiaanse
marineactie voor de redding van bootvluchtelingen, is inmiddels beëindigd. Frontex,
het grensbewakingsagentschap van de Europese Unie, neemt de fakkel over met de
operatie Triton. Stefano di Carlo van Artsen
zonder Grenzen wijst erop dat die actie allereerst gericht is op het bewaken van de buitengrenzen van de EU en dat de focus dus
niet ligt op het opsporen van drenkelingen.
‘Het is een veel kleinere operatie dan Mare
Nostrum en zeker niet veilig,’ zegt hij. ‘Dit
zijn kwetsbare mensen die uit een oorlog komen. Vooral veel vrouwen en kinderen. Voor
hen zijn er geen alternatieve manieren om
naar Europa te komen. Ze zullen het dus blijven proberen, met gevaar voor eigen leven.’

Ali Mohammed (18) uit Mali

‘Ik sliep op de boot tussen de lijken’

‘Hier in Italië tellen wij niet mee’
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Muna Abdi (20) uit Somalië

Brakende mensen, huilende kinniet veel beter was. Daar werd ze
deren en gillende vrouwen. Wanmaanden opgesloten in een cenneer Muna, een jonge vrouw uit
trum voor vluchtelingen. Toen ze
Somalië, terugdenkt aan de booteindelijk vrijgelaten werd, legde ze
reis die ze vijf maanden geleden
contact met een smokkelaar die
maakte, begint ze zachtjes te huivluchtelingen naar Italië bracht.
len. Met haar hoofddoek veegt ze
Muna wist dat de bootreis gevaarhaar tranen weg.
lijk kon zijn, maar ze besloot de
‘Negen dagen duurde die vergok te wagen. Wat kon ze anders
schrikkelijke bootreis. We hadden
doen?
amper te eten en te drinken en er Negen dagen lang
Het moment dat ze door de Itawaren geen sanitaire voorzienin- hadden we amper
liaanse marine gered werd en naar
gen. Mensen hadden diarree en te eten en te drinken.
Lampedusa werd gebracht, kan ze
moesten voortdurend overgeven.
zich nauwelijks meer herinneren.
Er
waren
geen
saniZeven mensen zijn tijdens de tocht
Muna was uitgeput en uitgeoverleden. We sliepen tussen de taire voorzieningen.
droogd. In de negen dagen dat de
lijken’, vertelt de 20-jarige Muna
bootreis duurde, heeft ze amper
geëmotioneerd.
kunnen slapen. De autoriteiten naZe ontvluchtte Somalië omdat
men vingerafdrukken af en regidaar al jaren een oorlog woedt tusstreerden haar. ‘Welkom in Italië’,
sen diverse rebellengroeperingen
zeiden ze.
- waaronder de terroristische orgaIn het asielzoekerscentrum in
nisatie Al-Shabaab - en het regeCatania deelt ze een slaapkamer
LAMPEDUSA
ringsleger. De situatie in de hoofdmet drie andere vluchtelingen. Ze
stad Mogadishu was enorm gekomt amper buiten. Hele dagen
vaarlijk, in het bijzonder voor
brengt ze slapend door.
LIBIË
vrouwen, die vaak het slachtoffer
Ze pakt de stof van haar nachtzijn van seksueel geweld. En er
kleed vast, een bruingeel gewaad
werd constant gevochten op
uit Somalië. ‘Dit is het enige wat ik
straat.
mee heb kunnen nemen op de
De ouders, de broers en zussen
boot.’
van de jonge vrouw drukten haar
Ze trekt zich wat op aan de
op het hart dat ze beter kon provriendschap met Nada (21), een
beren ergens anders een nieuw
landgenote die in 2013 de over1.000 km
SOMALIË
leven op kon bouwen. ‘Probeer
steek waagde en in hetzelfde asielnaar Europa te gaan, want daar is
centrum verblijft. Op de vraag of
het goed, zeiden ze. Mijn familieMuna en Nada in Italië met een
leden konden zelf niet mee, want er was niet genoeg Somalische man willen trouwen, antwoorden ze ontgeld. Ik pakte een tas met kleding in en ging ervan- kennend. ‘Niet met een Somaliër. Daar hebben we in
door.’
ons land alleen maar slechte dingen van gezien’, zegt
Eind 2013 belandde Muna in Libië, waar de situatie Nada.

Achter een houten schutting in de
sprokkelde geld bij elkaar en bebuurt van het centraal station van
sloot te vertrekken. ‘Het was een
Catania staat een verlaten pand
kleine boot met ongeveer honwaar bootvluchtelingen een nieuderd vluchtelingen. Ik gok dat we
we thuis hebben gevonden. De was
vier dagen op zee zaten, maar het
hangt buiten en is zichtbaar voor
precieze aantal dagen weet ik niet
voorbijgangers, maar geen enkele
meer. De tijd doet er ook niet toe
Italiaan durft een praatje met hen
als je voor je leven vreest.’
te maken. ‘Ze zijn bang van ons, ze
Toen hij eenmaal in Italië was,
denken dat we criminelen zijn’,
liet hij zich registreren als vluchzegt Ali, een 18-jarige immigrant Soms, als de zon
teling. De eerste maanden, eind
uit Mali. ‘Dat komt omdat we zwart schijnt, doe ik mijn
2013, woonde hij in een kamp in
zijn en in dit krot wonen. Wij tellen ogen dicht en waan ik
Mineo op Sicilië. Maar toen hij
niet mee in de Italiaanse samen18 jaar werd, kreeg hij te horen dat
me
in
Afrika.
Dan
voel
leving.’
hij er niet langer kon blijven. Ali
In 2012 ontvluchtte Ali zijn ik me even gelukkig.
stond op straat, zonder geld.
thuisland nadat zijn moeder omVia via kwam hij in contact met
gekomen was tijdens gevechten
andere vluchtelingen die in een
tussen islamitische en nationalistiverlaten pand naast het station
sche rebellengroepen in het noorwonen. Geen van hen heeft werk.
den van Mali. Hij reisde door Niger
Ze bedelen op straat en lopen van
SICILIË
naar Libië, waar hij als minderjariinstantie naar instantie om hun
ge vluchteling vrij goed opgevanpapieren in orde te krijgen. ‘Nu
gen werd. Ali ging een paar maanmoet ik 27,50 euro betalen om
den naar school, leerde Arabisch
mijn papieren naar de juiste instelen maakte zelfs nieuwe vrienden.
ling te sturen. Dat geld heb ik niet.
LIBIË
Maar de Arabische Lente ontaardIk heb niets, niet eens normale klede al snel in bloederige chaos.
ding. Deze veel te grote jas heb ik
‘Mijn vrienden mochten niet meer
van de daklozenopvang gekregen’,
met me omgaan omdat ik een Afriroept hij.
MALI
kaanse vluchteling was. En overal
In de ruimte die als slaapkamer
werd geschoten, constant. Ik was
dient, hangt een portret van een
NIGER
bang om vermoord te worden. In
westerse vrouw. Overal liggen vieLibië worden zwarte mensen als
ze kleren, tapijten en doeken. Het
500 km
eerste gedood.’
liefst zou Ali weer naar school
Dictator Muammar Kaddafi
gaan, net zoals andere jongens van
hield boten met vluchtelingen, onzijn leeftijd, of teruggaan naar
der druk van de Europeanen, nog wel eens tegen. Maar Afrika. Zijn vader woont ergens in Niger of in Mali. Hij
na zijn dood waagden steeds meer gammele bootjes heeft hem al maanden niet gesproken. ‘Soms, als de
met duizenden vluchtelingen de overtocht van de zon schijnt, doe ik mijn ogen dicht en waan ik me in
Libische kust naar het Europese vasteland. Ook Ali Afrika. Dan voel ik me even gelukkig.’

