Italien: To syriske tvillingebrødres prøvelser i Middelhavet

Efterhånden som havene bliver varmere, er der flere både med migranter og flygtninge, der
foretager den farlige rejse over Middelhavet til Europa. I den seneste uge er over 8.500 mennesker
blevet reddet på havet og taget med til forskellige dele af Italien. Der er ni, der er erklæret døde.
Mohammed og Iyla er tvillinger fra Syrien; de er 25 år gamle. De flygtede fra Aleppo i 2013 efter
deres hjem og restauranter var blevet bombet. Efter at have ventet i fire måneder i Libyen og betalt
over 3.000 dollars til smuglere, begyndte de to brødre at opgive håbet.

"De tog så mange penge fra os. De låste os inde i et rum i lang tid og gav os en smule ost og brød en
gang om dagen. Det var tortur. Vi blev tilsvinet og overfuset. Hver dag kom der en ny person ind. Vi
kunne ikke holde tal på dem. Der kom hele tiden nye folk ind med deres våben."

Men at tage tilbage til Syrien var ikke en valgmulighed.
"Hvis vi var blevet, ville vi have mistet livet i Mellemøsten. Du dør kun én gang i dit liv. Vi besluttede
at risikere vores liv i forsøg på at nå hertil." I april 2014 kom ordren om at komme med i båden.

"Rejsen var meget vanskelig. Først var vi ude på havet i lang tid. Vi var på havet i 15 timer. Motoren
var ved at dø. Gud beskyttede os. Vi troede hele tiden, vi ville dø. Hver gang båden rystede, troede
vi, den ville kæntre. Vi havde børn ombord. Vi var meget bange og undlod at bevæge os for at
beskytte dem." Mohammed og Iyla føler sig lettede over at være i live. De er en del af en tabt
generation, der forlader en mørk fortid og går imod en usikker fremtid.
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