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Italien: De syriska tvillingbrödernas eldprov på Medelhavet 
 
I takt med att vattnet blir varmare kommer det fler båtar med migranter och flyktingar som gör den 
farliga resan över Medelhavet till Europa. Under förra veckan räddades mer än 8 500 personer på 
havet och fördes till olika delar av Italien. Nio av dem har bekräftats döda. Mohammed och Iyla är 
tvillingar från Syrien. De är 25 år. De flydde från Aleppo 2013 efter att deras hem och restauranger 
hade bombats. Efter fyra månaders väntan i Libyen och efter att ha betalat över 3 000 dollar till 
smugglare började de två bröderna tappa modet. 
 
 
”De tog så mycket pengar från oss. De stängde in oss i ett rum jättelänge och gav oss lite ost och 
bröd en gång om dagen. Det var tortyr. Vi misshandlades verbalt och förolämpades. Varje dag kom 
en annan person in. Vi kunde inte hålla reda på dem. Nya människor kom in med sina vapen hela 
tiden.” 
 
 
Men att återvända till Syrien var inte något alternativ. 
”Om vi hade stannat skulle vi ha dött i Mellanöstern. Man dör bara en gång i livet. Vi beslöt att 
riskera att dö för att ta oss hit.” Den 14 april beordrades vi att kliva ombord. 
 
 
”Resan var mycket svår. Först var vi ute på öppet hav väldigt länge. Där satt vi i 15 timmar. Motorn 
höll på att dö. Gud skyddade oss. Vi trodde vi skulle dö när som helst. Varje gång det krängde till 
kändes det som att vi skulle slå runt. Det fanns barn ombord. Vi var livrädda och satt helt stilla för att 
skydda dem.” Mohammed och Iyla känner sig lättade över att vara vid liv. De är en del av en förlorad 
generation som lämnar ett mörkt förflutet bakom sig och står inför en osäker framtid. 
 
 


