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Lampedusa
Bootdrama in beeld en getal

E
uropese politici pleng-
den afgelopen week ‘kro-
kodillentranen’ door
hun medeleven met de
slachtoffers van de boot-
ramp bij Lampedusa ver-
gezeld te laten gaan van
een oproep tot scherper

toezicht. ‘De illusie wordt zo gewekt
datmet een ‘keiharde aanpak’ het pro-
bleem uit de wereld valt te helpen.
Daar kan ik me echt kwaad over ma-
ken’, zegt Hein de Haas. De 44-jarige
migratie-onderzoeker, verbonden aan
de universiteit vanOxford, ziet juist in
die harde aanpak, waarbij de bootmi-
gratie in de criminele sfeer wordt ge-
trokken, een van de oorzaken van de
bootdrama’s. ‘De kans dat mensen
worden gered neemt erdoor af, omdat
vissers en andere burgers niet het ver-
wijt van ‘hulp aan illegale immigratie’
in de schoenen geschoven willen krij-
gen.’
Politici rechtvaardigendenoodzaak

vaneenkeihardeaanpakmethetargu-
ment dat daarmee een exodus is te
voorkomen.Zachtmoedigheidzoumil-
joenen Afrikanen en Arabieren verlei-
den te komen. ‘Politici wakkeren de
angst vooreenexodusgraagaan,maar
er is geen enkel bewijs voor. Ook nu
weer met Syrië zie je dat de opvang

vooral indeeigenregioplaatsvindt.De
meestemensenwillengewoonweer te-
rug naar huis. Kijk je naar de bootmi-
gratiedangaathetal jarenlangnietom
honderdduizenden,maar om tiendui-
zendenper jaar.’Het is eenrelativering
die hem in demond bestorven ligt – al
in 2007 schreef hij er een rapport over
onder de titelDemythe van een invasie.

Waterbedeffect
Frontex, de Europese organisatie die
met het toezicht is belast, bevestigt de
stellingdathetmet ‘illegalegrensover-
schrijdingen’viahetwaterwelmeevalt.
Het topjaar was 2011met zijn grote po-
litieke onrust in Noord-Afrika: 64 dui-
zend gevallen. In de twee jaar ervoor
ging het als gevolg van de crisis in Eu-
ropa om slechts 15 duizend bootmi-
granten. Dit jaar trekt het aantal weer
ietsaan, tot 31duizendeindseptember.
Belangrijker is nog dat zij maar een
fractie van de totale Afrikaansemigra-
tie naar Europa vormen. Zeker tweeop
de drie migranten zonder geldige ver-
blijfspapieren is ineerste instantiemet
een geldig visum, veelal per vliegtuig,
de EU ingekomen. Ook dat relativeert
het bedreigende karakter van de boot-
migratie. ‘Zelfs als je die wel effectief
zouaanpakken, tref jemaar eenkleine
groep.’

De repressie ervan in de afgelopen
twintig jaar heeft geleid tot het ‘water-
bedeffect’: scherpere controles op de
eneplekveroorzakenmigratiestromen
elders. Zo waren de Canarische Eilan-
den vanaf 2000 populair, nadat Libië
actief tegendemigrantenstroomnaar
Europa begon op te treden. Toen rond
2006 de Europese controle zich op de
CanarischeEilandenrichtte, verlegden
de routes zich terug naar het oosten.
‘AfdoendecontrolesopdeheleMiddel-
landse Zee is onmogelijk. Tenzij je van
EuropaeensoortNoord-Koreazouma-
ken’, stelt De Haas.
Hoemoethetdanwel?Eeneerstever-

eiste isdatpoliticiophoudenangstaan
te jagen over een Afrikaanse exodus:
‘Pas dan kun je onder de bevolking
draagvlak voor een rationele benade-
ringcreëren’.Ookmoetende28 EU-lan-
denhetalseengemeenschappelijkpro-
bleemgaanzien: ‘NudoenNoord-Euro-
pesepolitici alsof dit eenprobleemvan
Zuid-Europa is.MaarLampedusa isook
een buitengrens van Nederland. We
moetendeopvangeerlijkverdelen.Met
28 welvarende landen en 500 miljoen
inwonersmoetenwe toch in staat zijn
jaarlijks enkele tienduizenden Afrika-
nen op te vangen?’
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