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Lampedusa
Bootdrama in beeld en getal

vluchtelingen in brand en zonk. Zeker 289 mensen kwamen om het leven.
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Mythe van de Afrikaanse exodus

E

uropese politici plengden afgelopen week ‘krokodillentranen’
door
hun medeleven met de
slachtoffers van de bootramp bij Lampedusa vergezeld te laten gaan van
een oproep tot scherper
toezicht. ‘De illusie wordt zo gewekt
dat met een ‘keiharde aanpak’ het probleem uit de wereld valt te helpen.
Daar kan ik me echt kwaad over maken’, zegt Hein de Haas. De 44-jarige
migratie-onderzoeker, verbonden aan
de universiteit van Oxford, ziet juist in
die harde aanpak, waarbij de bootmigratie in de criminele sfeer wordt getrokken, een van de oorzaken van de
bootdrama’s. ‘De kans dat mensen
worden gered neemt erdoor af, omdat
vissers en andere burgers niet het verwijt van ‘hulp aan illegale immigratie’
in de schoenen geschoven willen krijgen.’
Politici rechtvaardigen de noodzaak
van een keiharde aanpak met het argument dat daarmee een exodus is te
voorkomen. Zachtmoedigheid zou miljoenen Afrikanen en Arabieren verleiden te komen. ‘Politici wakkeren de
angst voor een exodus graag aan, maar
er is geen enkel bewijs voor. Ook nu
weer met Syrië zie je dat de opvang

vooral in de eigen regio plaatsvindt. De
meeste mensen willen gewoon weer terug naar huis. Kijk je naar de bootmigratie dan gaat het al jarenlang niet om
honderdduizenden, maar om tienduizenden per jaar.’ Het is een relativering
die hem in de mond bestorven ligt – al
in 2007 schreef hij er een rapport over
onder de titel De mythe van een invasie.
Waterbedeffect
Frontex, de Europese organisatie die
met het toezicht is belast, bevestigt de
stelling dat het met ‘illegale grensoverschrijdingen’ via het water wel meevalt.
Het topjaar was 2011 met zijn grote politieke onrust in Noord-Afrika: 64 duizend gevallen. In de twee jaar ervoor
ging het als gevolg van de crisis in Europa om slechts 15 duizend bootmigranten. Dit jaar trekt het aantal weer
iets aan, tot 31 duizend eind september.
Belangrijker is nog dat zij maar een
fractie van de totale Afrikaanse migratie naar Europa vormen. Zeker twee op
de drie migranten zonder geldige verblijfspapieren is in eerste instantie met
een geldig visum, veelal per vliegtuig,
de EU ingekomen. Ook dat relativeert
het bedreigende karakter van de bootmigratie. ‘Zelfs als je die wel effectief
zou aanpakken, tref je maar een kleine
groep.’

De repressie ervan in de afgelopen
twintig jaar heeft geleid tot het ‘waterbedeffect’: scherpere controles op de
ene plek veroorzaken migratiestromen
elders. Zo waren de Canarische Eilanden vanaf 2000 populair, nadat Libië
actief tegen de migrantenstroom naar
Europa begon op te treden. Toen rond
2006 de Europese controle zich op de
Canarische Eilanden richtte, verlegden
de routes zich terug naar het oosten.
‘Afdoende controles op de hele Middellandse Zee is onmogelijk. Tenzij je van
Europa een soort Noord-Korea zou maken’, stelt De Haas.
Hoe moet het dan wel? Een eerste vereiste is dat politici ophouden angst aan
te jagen over een Afrikaanse exodus:
‘Pas dan kun je onder de bevolking
draagvlak voor een rationele benadering creëren’. Ook moeten de 28 EU-landen het als een gemeenschappelijk probleem gaan zien: ‘Nu doen Noord-Europese politici alsof dit een probleem van
Zuid-Europa is. Maar Lampedusa is ook
een buitengrens van Nederland. We
moeten de opvang eerlijk verdelen. Met
28 welvarende landen en 500 miljoen
inwoners moeten we toch in staat zijn
jaarlijks enkele tienduizenden Afrikanen op te vangen?’
Fokke Obbema

9

