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Italia: calvarul celor doi gemeni sirieni în Marea Mediterană 
 
 
Pe măsură ce apele mării se încălzesc, tot mai multe ambarcațiuni care transportă migranți și 
refugiați întreprind primejdioasa traversare a Mării Mediterane pentru a ajunge în Europa. 
Săptămâna trecută, peste 8 500  de persoane au fost salvate pe mare și transportate în diferite locuri 
din Italia. S-a confirmat decesul a nouă persoane. Mohammed și Iyla sunt doi gemeni din Siria în 
vârstă de 25 de ani. În 2013, după ce casa și restaurantul le-au fost bombardate, au fugit din Alep. 
După o perioadă de patru luni petrecută așteptând în Libia și după ce au plătit mai bine de 3 000 de 
dolari unor traficanți de persoane, gemenii au început să-și piardă speranța. 
 
 
„Ne-au luat foarte mulți bani. Ne-au ținut mult timp închiși într-o încăpere și ne dădeau puțină 
brânză cu pâine o dată pe zi. A fost un chin de neînchipuit. Ne abuzau verbal și ne insultau. Zilnic 
venea altcineva să se ocupe de noi, le pierdusem șirul. Mereu intrau persoane înarmate pe care nu le 
cunoșteam”. 
 
 
Însă era exclus să se întoarcă în Siria. 
„Dacă am fi rămas, am fi murit în Orientul Mijlociu. Poți muri doar o dată, așa că am decis să ne 
riscăm viața în încercarea de a ajunge aici.“ La 14 aprilie a venit ordinul de îmbarcare. 
 
 
„Călătoria a fost foarte grea. În primul rând, am stat foarte mult în larg, timp de 15 ore. Motorul 
începea să moară,  dar Dumnezeu ne-a ocrotit. În orice moment, ni se părea că vom muri. La fiecare 
clătinare a bărcii, aveam impresia că se va răsturna. Printre noi, pe barcă, erau și copii. Ne era foarte 
teamă și nu ne mișcam deloc, pentru a-i proteja.” Mohammed și Iyla se simt ușurați că sunt în viață. 
Cei doi fac parte dintr-o generație pierdută, care a lăsat în urmă un trecut sumbru și se confruntă cu 
un viitor nesigur. 
 
 


