"Fra Aleppo til Berlin: En gruppe brødre og deres venner undslipper
borgerkrigen"
Foran dem ligger Middelhavets 2,5 mio. kvadratkilometer. Seks unge mænd fra Syrien – fire brødre
og to venner – er flygtet fra borgerkrigen i deres hjemland. Efter 15 timer ser de to skibe i
horisonten: de italienske kystvagter. Migranterne bryder ud i glædesråb: "Italia". De tages med til
øen Lampedusa. I modtagelsescenteret bliver omfanget af flygtningestrømmen til denne lille
italienske forpost tydelig. Myndighederne sender brødrene videre til Sicilien, hvor de slippes fri. De
stiger ombord på det første tog mod nord til Milano. Det er her, Voice of America (VOA) møder dem
for første gang; nervøse, udmattede, bange, sidder de på en kold marmorbænk i de ornamenterede
omgivelser på Milanos banegård. Den ældste bror beretter om deres rejse.
"Vi flygtede til Jordan og derfra videre til Algeriet. Derefter rejste vi ulovligt til Libyen. Det tog fem
dage at komme gennem ørkenen. Det var meget anstrengende. Fem dage tæt på døden. Vi nåede til
Tripoli og derfra videre til Sabratha. Der havde vi mange problemer, fordi menneskesmuglerne
berøvede os. Vi stak af og tog med båden til Lampedusa."
Han siger, at bådrejsen var mere gruopvækkende end krigen derhjemme. "Det var en dødssejlads.
Din hjerne holder op med at fungere. Du holder op med at tænke på andre mennesker eller på noget
som helst – end ikke på dig selv. På denne hårde rejse lever du fra det ene minut til det næste. Det
er en meget mærkelig fornemmelse."
De fire brødre og deres to venner er på vej med nattoget til Tyskland. Brødrenes far er allerede i
Berlin, som er deres endelige destination. Deres mor er stadig i Syrien.
"Vi har ingen fremtid i Syrien. Vi håber, at vi finder en fremtid i Tyskland for en tid, og at forholdene
bliver bedre i Syrien, så vi kan vende tilbage dertil."
Der er få minutter til afgang, mændene samler deres få ejendele og går mod perronen. De beder
VOA om ikke at filme, mens de stiger ombord på toget. I henhold til EU-retten skal migranter søge
om asyl i det land, de først ankommer til. Politiet undersøger af og til togvognene for at sende
migranterne tilbage til Italien. Brødrenes fremtid vil blive afgjort ombord på dette tog. I to dage er
der intet nyt. VOA får endelig en besked; de er nået til München. Efter at have tilbragt natten i et
flygtningeherberg, er de på vej mod Berlin. Vi får arrangeret et flygtigt møde i toget; der er lettelse
og glæde. "Jeg kan ikke vente til at møde min far igen efter seks års adskillelse. Jeg håber, at vi snart
får min mor at se igen, og at vi kan leve som en familie – allesammen."
Den ældste bror sendte VOA en video med genforeningen med drengenes far på togperronen i
Berlin. Den europæiske migrationskrise er meget tragisk. Og det bliver ikke nemt at finde en løsning.
Men for disse brødre og deres venner havde flugten fra krigen gennem ørkenen og over havet i
hvert fald en lykkelig afslutning.
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