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EINDSTATION MALTA
TEKST EN FOTO’S NICK HANNES

‘Niemand wil naar Malta komen’, beweert Olivier Gatt, de directeur
van het opvangcentrum voor migranten in Marsa. ‘Zij die hier arri
veren, zijn afgeweken van hun vaarroute of hadden problemen op
zee. Italië is hun doel. Dáár opent zich de horizon naar Europa.’
De kleine eilandarchipel Malta ligt strategisch tussen Sicilië en Li
bië, vanwaar de meeste schepen vertrekken. Illegale migranten wor
den bij aankomst meteen opgesloten in een van de Maltese deten
tiecentra, tot hun asielaanvraag is verwerkt. Negentig procent van
de kandidaatvluchtelingen is afkomstig uit Somalië en Eritrea. Om
dat die landen te gevaarlijk worden geacht voor deportatie, blijven
de meeste migranten uiteindelijk in Malta. ‘Mijn leven hier staat
stil’, zegt een Somaliër die er al 5 jaar woont. ‘Net als in Afrika is
het onmogelijk om hogerop te klimmen op de maatschappelijke lad
der. Er is geen vooruitgang, geen hoop op beterschap.’
Veel migranten dromen van een leven op het Europese vasteland.
Volgens de EUwetgeving moet de asielprocedure echter worden be
handeld door de eerste lidstaat waar de kandidaatvluchteling voet
aan de grond zet. Die verordening stuit op felle kritiek in Italië,
Malta en Griekenland: zij krijgen relatief veel nieuwkomers te ver
werken, en verwijten de rest van Europa een gebrek aan solidariteit.
Het havenstadje Marsa is inmiddels uitgegroeid tot het centrum van
de Afrikaanse migrantengemeenschap op Malta. Voor de poort van
het opvangcentrum ontmoeten ze elkaar. In een belendend pand ba
ten beginnende ondernemers een eethuis, een bar, een internetcafé
en een kapsalon uit. Sommigen hebben een straathandel in kledij of
groenten opgezet. Maar de meeste Afrikanen overleven als dagloner.
Standaardvergoeding voor een dag van doorgaans zware arbeid in
de bouw of in het hotelwezen: 30 euro.

Het open centrum van Hal Far bestaat uit containerwoningen, waarin twee families of acht individu
ele personen worden ondergebracht.

Gemeenschappelijke keuken in het opvangcentrum van Marsa.

Het havengebied van Marsa is uitgegroeid tot een ontmoetingsplek voor de Afrikaanse gemeenschap op Malta.

ooggetuige

Kinderen uit Syrië en Somalië in het centrum van Hal Far.

