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Spanjes dam tegen Afrika

Ceuta en Melilla zijn twee autonome steden, gelegen aan de
straat van Gibraltar. Melilla werd door Spanje veroverd in 1497,
Ceuta in 1580. In 1999 bouwde Spanje twee veiligheidshekken
aan de grenzen met Marokko om illegale immigratie vanuit
Afrika te voorkomen. In 2005 werden de hekken verstevigd.
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euta (75,000 inwoners) en
Melilla (65,000 inwoners) zijn
twee Spaanse autonome steden
aan de Middellandse Zee in
Noord-Marokko. De twee enclaves vormen
de enige landsgrens van de Europese Unie
met het Afrikaanse continent, en zijn
daarom aantrekkingspolen voor Afrikaanse
(economische) migranten op weg naar de
EU. De gebieden zien eruit als versterkte
burchten, met hoog hekwerk, wachttorens,
patrouilles te land en ter zee. Fort Europa
dus, hermetisch afgesloten van het Afrikaanse continent.
In 2005 vonden zeventien migranten de
dood toen het hek werd bestormd. Daarop
werden de veiligheidsmaatregelen drastisch
uitgebreid. Het hek werd verhoogd tot zes
meter en voorzien van camera’s, infraroodsensoren, scheermesdraad en een sproei-installatie met pepperspray over de hele
lengte. De doorstroming daalde drastisch: in
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2004 drongen nog 55.000 migranten Melilla
binnen, in 2010 waren dat er nog maar 1000.
Migranten zoeken uiteraard andere
manieren om de EU te bereiken, onder meer
door met bootjes de Straat van Gibraltar
over te steken. Vluchtelingen die Ceuta of
Melilla wél bereiken, zitten gelijk in een
‘gouden kooi’. Velen zitten er jarenlang
vast, wachtend op de afhandeling van hun
dossier.
Elke dag komen 15.000 Marokkanen
levensmiddelen inslaan in taxfree Melilla.
Voor de Spaanse autoriteiten perfect legaal
– Ceuta en Melilla genereren veel inkomsten uit die handel –, maar Marokko
beschouwt het als smokkel. De portadores
of dragers betalen smeergeld aan de Marokkaanse douane en politie om hun goederen
de grens over te krijgen. Sommigen smokkelen per auto, door de levensmiddelen te
verstoppen in wielen, portieren, stoelen en
zelfs in de motor.
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Het hek rond Fort Europa

Twee vluchtelingen vergapen zich aan het Spaanse vasteland
vanaf de oude fortmuur van Melilla.
Afrikaanse vluchtelingen leven in geïmproviseerde tenten
en kampen in de bossen en op het strand.
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Patrouille van de Guardia Civil
voor de kust van Melilla.
Portadores (dragers) zeulen grote pakketten
levensmiddelen de grens over.

Het 6 meter hoge veiligheidshek.

Een smokkelaar verstopt zakken graan in de motor van zijn wagen.
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