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Italië: mediterrane beproeving van Syrische tweelingbroers 
 
Wanneer de zee warmer wordt, maken meer boten met migranten en vluchtelingen de gevaarlijke 
overtocht over de Middellandse Zee naar Europa. De afgelopen week werden meer dan 8 500 
mensen op zee gered en naar verschillende delen van Italië gebracht. Van negen van hen is 
bevestigd dat ze zijn overleden. Mohammed en Iyla zijn een tweeling uit Syrië van 25 jaar oud. In 
2013 zijn zij Aleppo ontvlucht nadat hun huis en restaurants waren gebombardeerd. Na vier 
maanden in Libië te hebben gewacht en meer dan 3 000 dollar aan smokkelaars te hebben betaald, 
begonnen de tweelingbroers de hoop te verliezen. 
 
 
"Ze pakten heel veel geld van ons af. Ze sloten ons voor lange tijd op in een kamer en gaven ons 
maar een keer per dag wat kaas en brood. Het was een marteling. We werden uitgescholden en 
bespot. Elke dag kwam er iemand anders binnen, we konden het niet meer bijhouden. Steeds 
kwamen er nieuwe mensen binnen met hun wapen." 
 
 
Het was echter geen optie om naar Syrië terug te keren. 
"Als we zouden zijn gebleven, waren we doodgegaan in het Midden-Oosten. Je sterft maar een keer 
in je leven. We besloten ons leven te riskeren in een poging Europa te bereiken." Op 14 april kregen 
ze het bevel aan boord te gaan. 
 
 
"De reis was erg moeilijk. Eerst voeren we voor lange tijd op zee. wel vijftien uur. De motor begon te 
haperen. God heeft ons beschermd. We dachten dat we ieder ogenblik dood zouden gaan. Bij elke 
schommeling leek het alsof de boot zou omslaan. Er waren kinderen aan boord. We waren 
ontzettend bang en bewogen ons niet om hen te beschermen." Mohammed en Iyla zijn opgelucht 
dat ze nog leven. Ze maken deel uit van een verloren generatie die een donker verleden achter zich 
laat en een onzekere toekomst tegemoet gaat. 
 


