
Achter eenhouten schutting inde
buurt van het centraal station van
Catania staat een verlaten pand
waar bootvluchtelingen eennieu-
wethuishebbengevonden.Dewas
hangt buiten en is zichtbaar voor
voorbijgangers,maar geen enkele
Italiaan durft een praatjemet hen
temaken. ‘Ze zijnbangvanons, ze
denken dat we criminelen zijn’,
zegt Ali, een 18-jarige immigrant
uitMali. ‘Datkomtomdatwezwart
zijneninditkrotwonen.Wij tellen
niet mee in de Italiaanse samen-
leving.’

In 2012 ontvluchtte Ali zijn
thuisland nadat zijnmoeder om-
gekomen was tijdens gevechten
tussen islamitischeennationalisti-
sche rebellengroepen inhet noor-
denvanMali.Hij reisdedoorNiger
naarLibië,waarhij alsminderjari-
ge vluchteling vrij goed opgevan-
genwerd.Ali gingeenpaarmaan-
den naar school, leerde Arabisch
enmaakte zelfs nieuwe vrienden.
Maar deArabische Lente ontaard-
de al snel in bloederige chaos.
‘Mijnvriendenmochtennietmeer
metmeomgaanomdat ikeenAfri-
kaanse vluchtelingwas. En overal
werd geschoten, constant. Ik was
bang om vermoord te worden. In
Libië worden zwarte mensen als
eerste gedood.’

Dictator Muammar Kaddafi
hieldbotenmetvluchtelingen,on-
derdrukvandeEuropeanen,nogweleens tegen.Maar
na zijn doodwaagden steedsmeer gammele bootjes
met duizenden vluchtelingen de overtocht van de
Libische kust naar het Europese vasteland. Ook Ali

sprokkelde geld bij elkaar en be-
sloot te vertrekken. ‘Het was een
kleine boot met ongeveer hon-
derd vluchtelingen. Ik gok datwe
vier dagen op zee zaten,maar het
precieze aantaldagenweet ikniet
meer. De tijd doet er ook niet toe
als je voor je leven vreest.’

Toen hij eenmaal in Italië was,
liet hij zich registreren als vluch-
teling. De eerste maanden, eind
2013, woonde hij in een kamp in
Mineo op Sicilië. Maar toen hij
18 jaarwerd,kreeghij tehorendat
hij er niet langer kon blijven. Ali
stondop straat, zonder geld.

Viaviakwamhij incontactmet
andere vluchtelingen die in een
verlaten pand naast het station
wonen. Geen van hen heeft werk.
Ze bedelen op straat en lopen van
instantie naar instantie om hun
papieren in orde te krijgen. ‘Nu
moet ik 27,50 euro betalen om
mijnpapierennaarde juiste instel-
ling te sturen.Datgeldheb ikniet.
Ikhebniets,nieteensnormalekle-
ding. Deze veel te grote jas heb ik
vandedaklozenopvanggekregen’,
roept hij.

Inderuimtedieals slaapkamer
dient, hangt een portret van een
westerse vrouw.Overal liggenvie-
ze kleren, tapijten endoeken. Het
liefst zou Ali weer naar school
gaan,netzoalsandere jongensvan
zijn leeftijd, of teruggaan naar

Afrika.Zijnvaderwoontergens inNigerof inMali.Hij
heeft hem almaanden niet gesproken. ‘Soms, als de
zon schijnt, doe ikmijn ogen dicht enwaan ikme in
Afrika. Dan voel ikme even gelukkig.’
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BRENDA STOTER,
ONZE CORRESPONDENTE OP SICILIË

‘W elkom in Italië.
Het landwaar ik
dachteenbetere
toekomst teheb-
ben.’De31-jarige
vluchteling Pea-

ce Oghkie, zegt het schamper. Samenmet
tien andere bootvluchtelingenuit Somalië,
Mali enanderedelenvanAfrikawoonthij in
een krottenwijk naast het centrale treinsta-
tionvanCatania,de tweedegrootste stadop
Sicilië.Hetverlatenappartementencomplex
heeftgeendeuren,geenramenengeenelek-
triciteit. Het is er vochtig. De vliegen zwer-
menrondhunarmen,benenengezicht.De
vluchtelingenmerken er niets van. Ze heb-
ben andere dingen aanhunhoofd: waar ze
kunnendouchen,watdebesteplek isomte
bedelenenhoezewerk-enverblijfspapieren
kunnenbemachtigen. ‘Ik vraagme soms af
of ik niet beter in Afrika had kunnen blij-
ven.’ Of in Libië, waar hij als vluchteling de
boot nam.

Met honderden tegelijk komen ze op
Sicilië aan, een paar keer per week. Vorig
weekendvistede Italiaansemarinenog770
vluchtelingen op, het weekend voordien
meerdan2.200.Diehogecijfersweerleggen
de verwachting dat de slechtere weersom-
standighedenmensen zouden afschrikken
omde overtocht te wagen. Tussen oktober
2013 enoktober 2014 zijnbij Italiaanse red-
dingsacties al circa 150.000 vluchtelingen
uit de Middellandse Zee gehaald. Naar
schatting zijn 3.000mensen verdronken.

Veel vluchtelingenkomenbinnen via de
havens van Pozzallo, Augusta of Catania, in

het zuiden van Sicilië. Daar staat een team
van artsen, ambtenaren en hulpverleners
klaar omhen op te vangen in tenten. Daar
krijgen ze eten en drinken,medische zorg
eneenluisterendoor. InRomewordtvervol-
gens inoverlegmetdehavenmeestersbeslo-
tenwat ermet de vluchtelingen gebeurt en
waar in Italië zewordenondergebracht.

Officieelmoetenzenaaankomst vinger-
afdrukken laten nemen en zich laten regi-
streren, net zoals Peace heeft gedaan. Maar
velen doen dat niet. Vooral Syriërs en Eri-

treeërs willen vaak niet in Italië blijven. Ze
willen naar Zweden, Duitsland of Neder-
land,waarhunfamilieledenofvriendenwo-
nen.De Italiaanseautoriteiten latenhetvaak
toe, zegteenhavenwerker inAugusta,diede
vluchtelingen opvangt. ‘Omdat ze ze liever
kwijtdanrijkzijn.Heteilandwordtalmaan-
denoverspoeldmetbootvluchtelingen.We
kunnenhet nietmeer aan.’

De Italiaanse takvanArtsenzonderGren-
zen schat dat ongeveer de helft van de aan-
gekomenbootvluchtelingen in Italië blijft.

Ze vragenpolitiek asiel aan. Tochwacht de-
genendiezich latenregistrereneenonzeke-
re toekomstopSicilië. Sommigenkunnenin
opvangcentra terecht waar ze psychologi-
sche hulp, taallessen en begeleiding naar
werk krijgen.Maar helaas zitten die centra
vol,waardoorveel vluchtelingen inverlaten
panden of op straat wonen. Ze zijn al snel
aangewezen op gaarkeukens en snakken
naareendouche.Omteoverlevenzoudenze
een baanmoeten vinden.Maar dat ismak-
kelijker gezegd dan gedaan. De 31-jarige
Peace probeert almaandenwerk te vinden,
maardat luktniet. ‘Er ishierbijnageenwerk
voor hen’, zegt advocateMarilina Ferrara.

Ze wijst ook op de psychische schade
waarmee vluchtelingen kampen. ‘Ze heb-
bendoor de oorlog in hun landof de boot-
tocht trauma’sopgelopen.Dagenlangineen
krakkemikkig bootjemet huilende kinde-
renenziekemensenopdewoestezeezitten,
is verschrikkelijk. Zemissen hun familie en
staan er helemaal alleen voor.’

MareNostrum(‘OnzeZee’),de Italiaanse
marineactievoordereddingvanbootvluch-
telingen, is inmiddels beëindigd. Frontex,
het grensbewakingsagentschap vande Eu-
ropese Unie, neemt de fakkel over met de
operatie Triton. Stefanodi Carlo vanArtsen
zonderGrenzenwijsteropdatdieactiealler-
eerst gericht is op het bewaken vande bui-
tengrenzen van de EU en dat de focus dus
niet ligt ophet opsporen vandrenkelingen.
‘Het is een veel kleinere operatie danMare
Nostrum en zeker niet veilig,’ zegt hij. ‘Dit
zijnkwetsbaremensendieuiteenoorlogko-
men.Vooralveelvrouwenenkinderen.Voor
hen zijn er geen alternatievemanieren om
naarEuropatekomen. Zezullenhetdusblij-
venproberen,met gevaar voor eigen leven.’

Brakendemensen, huilende kin-
deren en gillende vrouwen.Wan-
neer Muna, een jonge vrouw uit
Somalië, terugdenktaandeboot-
reis die ze vijf maanden geleden
maakte, begint ze zachtjes te hui-
len.Met haar hoofddoek veegt ze
haar tranenweg.

‘Negen dagen duurde die ver-
schrikkelijkebootreis.Wehadden
amper te eten en te drinken en er
waren geen sanitaire voorzienin-
gen. Mensen hadden diarree en
moesten voortdurend overgeven.
Zevenmensenzijn tijdensdetocht
overleden. We sliepen tussen de
lijken’, vertelt de 20-jarige Muna
geëmotioneerd.

Ze ontvluchtte Somalië omdat
daaral jareneenoorlogwoedt tus-
sen diverse rebellengroeperingen
-waaronderdeterroristischeorga-
nisatie Al-Shabaab - en het rege-
ringsleger.Desituatie indehoofd-
stad Mogadishu was enorm ge-
vaarlijk, in het bijzonder voor
vrouwen, die vaak het slachtoffer
zijn van seksueel geweld. En er
werd constant gevochten op
straat.

De ouders, de broers en zussen
van de jonge vrouwdrukten haar
op het hart dat ze beter kon pro-
beren ergens anders een nieuw
leven op kon bouwen. ‘Probeer
naar Europa te gaan, want daar is
het goed, zeiden ze.Mijn familie-
leden konden zelf nietmee, want erwas niet genoeg
geld. Ik pakte een tas met kleding in en ging ervan-
door.’

Eind2013belanddeMuna inLibië,waarde situatie

niet veel beter was. Daar werd ze
maanden opgesloten in een cen-
trum voor vluchtelingen. Toen ze
eindelijkvrijgelatenwerd, legdeze
contact met een smokkelaar die
vluchtelingen naar Italië bracht.
Munawist dat de bootreis gevaar-
lijk kon zijn, maar ze besloot de
gok te wagen. Wat kon ze anders
doen?
Hetmomentdat zedoorde Ita-

liaansemarinegeredwerdennaar
Lampedusawerdgebracht, kan ze
zich nauwelijksmeer herinneren.
Muna was uitgeput en uitge-
droogd. In de negen dagendat de
bootreis duurde, heeft ze amper
kunnenslapen.Deautoriteitenna-
men vingerafdrukken af en regi-
streerden haar. ‘Welkom in Italië’,
zeiden ze.

In het asielzoekerscentrum in
Catania deelt ze een slaapkamer
met drie andere vluchtelingen. Ze
komt amper buiten. Hele dagen
brengt ze slapenddoor.

Ze pakt de stof van haar nacht-
kleed vast, een bruingeel gewaad
uit Somalië. ‘Dit is het enigewat ik
mee heb kunnen nemen op de
boot.’

Ze trekt zich wat op aan de
vriendschap met Nada (21), een
landgenote die in 2013 de over-
steekwaagdeen inhetzelfdeasiel-
centrum verblijft. Op de vraag of
Muna en Nada in Italië met een

Somalischemanwillen trouwen, antwoordenzeont-
kennend. ‘Nietmet een Somaliër. Daar hebbenwe in
ons land alleenmaar slechte dingen van gezien’, zegt
Nada.

MunaAbdi (20) uit Somalië Ali Mohammed (18) uit Mali
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‘Ik sliepopdeboot tussende lijken’ ‘Hier in Italië tellenwijnietmee’

Soms, als de zon
schijnt, doe ik mijn
ogen dicht en waan ik
me in Afrika. Dan voel
ik me even gelukkig.

Negen dagen lang
hadden we amper
te eten en te drinken.
Er waren geen sani-
taire voorzieningen.

Eenvrachtschipmet 700vluchtelingendatopdrift
wasgeraaktopdeMiddellandseZee is gisteren in
veiligheidgebracht.De voorbijedagenzijn alweer
honderdenvluchtelingengereddienaarEuropa
wilden.Heelwatgelukzoekers strandenopSicilië.
Getraumatiseerd.Hundroomaandiggelen.

‘Wasiknietbeter
inAfrikagebleven?’

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