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het grondgebied van de EU te bereiken.
De barrières die men tegen die migratiegolf opwerpt,
worden alsmaar hoger. Zij worden ook steeds meer opgetrokken in het voorfront van de frontier, direct voorbij het water. De Noord-Afrikaanse landen, die uitdrukkelijk worden uitgesloten van een lidmaatschap van de
EU, mogen wel optreden als verdedigingslinie tegen
migranten die onderweg zijn. Daarnaast probeert de
EU haar invloed uit te breiden om ook in verder weg
gelegen Afrikaanse landen migranten te bewegen vooral niet naar de EU te komen. Echt lukken wil het niet.
De verdediging van Fort Europa in de zich uitbreidende
zuidelijke frontier krijgt steeds hardere trekken. Kaart
2 toont de aantallen dodelijke slachtoffers onder de
migranten voor de hele EU tot en met 2006. Eurocommissaris Frattini sprak met Duitse minister
Schäuble voor de pers over 3000 dodelijke slachtoffers
in 2006 in de zuidfrontier alleen (Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 3 april 2007) .
Jongeren die sterke verhalen van migranten horen, en
die in de Afrikaanse situatie nauwelijks stimulansen
ondervinden en zich tegenover hun familie verplicht

voelen er wat van te maken, ondernemen een slopende,
risicovolle tocht en bereiken soms de lichtjes van de
stad die ze lange tijd in de verte voor zich hebben
gezien. Velen verdrinken in wrakke bootjes, worden al
eerder onderschept in Noord-Afrika of verwonden zich
ernstig aan de hoge prikkeldraadversperringen in
Ceuta en Melilla. Pogingen om het migratietij te keren
worden verpakt in goedwillend flankerend Europees
beleid, maar de vreselijke toestanden die zich aan de
randen van de Middellandse Zee afspelen, laten zich
daarmee niet wegwissen. ■

•

Actiegroepen en ngo’s die de toestand aan de grenzen van

•

http://www.migreurop.org/

•

http://www.noborder.org/

•

http://www.transitmigration.org/migmap/

•

http://sanspapier.eu.ouvaton.org/

•

http://www.united.non-profit.nl/pages/fatalrealitycamp.htm

•

http://fortresseurope.blogspot.com/
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West-Europa en ‘gelukszoekers’ uit Azië en Afrika. Wat rechtvaardigt
het hardvochtige verschil in geopolitieke benadering?
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e lokale politiek van de kustgebieden van de Middellandse Zee en de Canarische eilanden schreeuwt
moord en brand. Ze dreigen te worden ‘overspoeld’.
In 2006 voeren tientallen duizenden Afrikaanse en
Aziatische reizigers zonder het vereiste EU-inreisvisum
naar vooral de Griekse, Italiaanse, Franse en Spaanse
kusten. De nieuwe grensbewakingsdienst van de Europese Unie, Frontex, is uiterst actief in het tegenhouden
van deze reizigers, zowel over zee als over land. Alleen
al op zee en aan de kust hield de Italiaanse douane afgelopen jaar in totaal 22.016 mensen tegen die vermoedelijk reisden zonder de gevraagde EU-reisdocumenten.
De meesten van hen, ruim 21.000, arriveerden op
Sicilië en op het eiland Lampedusa. Malta ‘ontving’ tot
juni 2006 1500 mensen. De meesten komen uit
Marokko, Egypte, Eritrea en Tunesië.
Nu in de Spaanse exclaves in Marokko, Ceuta en
Melilla de barrières de laatste jaren flink zijn opgehoogd,
verlegt het reisdoel zich van de Spaanse Middellandse
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Kaart 2: Dodelijke slachtoffers onder de EU-migranten (tot en met 2006)
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Bronnen : United (www.unitedagainstracism.org); Noborder (www.noborder.org/dead.php); Migreurop
(www.migreurop.org); AFVIC
Kaart vervaardiging en update door Olivier Clochard (Migrinter, Poitiers) en Le Monde diplomatique.
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Bijna een op de zes bootvluchtelingen
overleeft de gevaarlijke overtocht naar
de Canarische eilanden niet.

1 000 km

UNITED heeft sinds 1993 ruim 8000 sterfgevallen onder de vluchtelingen geregistreerd. In werkelijkheid zullen de aantallen hoger liggen.
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Zeekust steeds meer naar de Canarische eilanden. Daar
arriveerden in 2006 ruim 31.000 bootreizigers, veelal
zonder EU-inreisvisum, die uit Afrika vertrokken.
Schattingen van het aantal doden variëren. Volgens
sommigen stierven er circa 6000 mensen in hun poging
de Spaanse eilanden te bereiken. Dat zou betekenen dat
bijna een op de zes de overtocht niet overleeft. De reizigers ondernemen in ieder geval een buitengewoon
gevaarlijke land- en zeereis vanuit vooral Mauritanië en
Senegal in de hoop de Europese Unie te bereiken.
Verschil
Tegelijkertijd worden dezelfde gebieden in de Middellandse Zee en de Canarische eilanden bezocht door
tientallen miljoenen veelal blanke West-Europeanen
met een EU-paspoort, die komen zonnebaden en ontspannen. Dat zal deze zomer niet anders zijn. De
Canarische eilanden alleen al ontvingen in 2006 bijna
12 miljoen reizigers, op een bevolking van bijna 2 miljoen. Deze stroom wordt echter zonder problemen
verwerkt, sterker nog, daarover wordt met een zekere
adoratie in termen van economisch succes gesproken.
De Middellandse Zee levert daarmee steeds meer een
confrontatie op tussen ontspanningszoekers uit Noorden West-Europa, die in de watten worden gelegd, en
werk- of gelukszoekers uit Azië en Afrika, die worden
tegengehouden. Waarom dit onderscheid in toerist en
migrant, vluchteling of gelukszoeker? Wat rechtvaardigt
het verschil in wel of geen EU-inreisvisum? Is de selectie van reizigers ethisch gerechtvaardigd? En vanwaar
de angst voor reizigers die als gelukszoekers worden
getypeerd?
33

Harry Rogge & Rob van der Vaart
Toerisme en migratie

IJssellandcollege, Capelle aan den IJssel &
Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht

Milaan

De 50ste verjaardag van de EU afgelopen maart

Marseille
Lissabon

Madrid

Barcelona

Istanbul

kreeg in Malta uitbundig aandacht. In de

Rome
Bari

hoofdstad Valletta hingen portretten en one-liners
over Europa. Een teken van enthousiasme onder

Ceuta
Mellila

Tunis

Casablanca

de Maltezen of een charmeoffensief van de

Athene
Lampedusa

Cyprus

Malta

overheid om de bevolking alsnog warm te krijgen

Waarom richten we een camping in voor
de ene groep en een kamp voor de andere?

Angst
Het is treffend dat in de psychologie en psychoanalyse
(vooral in de lijn van psychoanalyticus Jacques Lacan)
angst wordt opgevat als het gevoel overspoeld te worden
door naamloze hordes, massa’s, stromen van ‘Anderen’
die dreigen de bestaande en vertrouwde wereld te ontkennen, of erger, te laten verdwijnen. Wanneer de
ruimte ontbreekt om zichzelf te definiëren, omdat men
overspoeld wordt door de Ander, is er angst. Het wordt
iemand dan ongemakkelijk, het bekende wordt vreemd,
niet thuis. In deze termen wordt in de Middellandse
Zeegebieden en de Canarische eilanden de instroom
van de vluchteling ook beschouwd als overdonderend
en bedreigend. Het gevoel overheerst dat de eigen
ruimte om zelfstandig de economie en veiligheid van
het gebied te definiëren wordt aangetast.
De klassieke overlevingsstrategie bij een dergelijke
angst is het opwerpen van een grens. Er wordt een halt
ingeroepen door versteviging van de territoriale grens.
Die wil zeggen: houdt uw afstand, tot hier en niet verder,
tenzij Wij het binnengaan toelaten.
Het is precies die angst om te worden overweldigd
door vreemdelingen, die de schrijnende situatie rond
de bootreizigers in de Middellandse Zeegebieden zo
typeert. Het is illustratief dat in de huidige Europese
debatten over reizigers zonder EU-inreisvisa steeds
vaker onverbloemd wordt gesproken over
(over)stromen, massa’s, en zelfs tsunami, waartegen dammen moeten worden opgeworpen om niet overspoeld te
raken.
‘Ons’ Europeanen
Maar is het onderscheid tussen de toerist en de gelukszoeker wel zo helder? En wie bepaalt dat onderscheid
eigenlijk? Waarop is het gebaseerd? Socioloog Zygmunt Bauman spreekt over de EU als een vorm van
kolonisatie van vrienden als leden of geassocieerde
leden, onder wie de gemeenschappelijke kennis en
rijkdom wordt geconstrueerd en verdeeld. Aan de reiziger worden pas lidmaatschaps- en verblijfsrechten ver34
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leend als een dergelijke uitbreiding van rechten economisch wenselijk en niet bedreigend is. De identiteit
van de reiziger als vreemdeling is dan ook geen eigen
keus. De indeling in ongewenste vluchteling versus
gewenste toerist wordt door ‘ons’, Europeanen,
bepaald, op basis van ‘ons’ grensbeleid en hun vermeende rentabiliteit. De Europese Unie creëert aldus
zijn eigen vreemdelingen.
Wasted lives
Het verlangen naar protectie laat inmiddels diepe sporen
na. De recente drastische militarisering van de buitengrenzen die gevoed lijkt te zijn door angstpolitiek, eist
een gruwelijke tol. De EU-buitengrenzen rond de Middellandse Zee zijn de afgelopen jaren letterlijk een
deadline geworden. Maar vooralsnog schreeuwt hier
niemand moord en brand om. Hier lijkt de onverschilligheid te heersen. De reizigers uit West-Europa worden
gezien als de kurk waarop de kustgebieden en eilanden
drijven. De reizigers zonder EU-inreisvisum die vaak
met gammele bootjes vertrekken vanaf de Afrikaanse
kust worden daarentegen gezien als wat Zygmunt
Bauman noemt de wasted lives. Zij worden de facto
beschouwd als de onvermijdelijke en acceptabele waste
(afval) in de lopendebandproductie van onze welvaart.
De wasted lives hebben geen gezicht en geen naam. Ze
worden genummerd in kampen ‘opgevangen’ om vervolgens uitgezet te worden. Maar wat is het verschil
tussen de reiziger die toerist en degene die gelukszoeker wordt genoemd? Op welke gronden richten we
een camping in voor de ene groep en een kamp voor de
andere? Wat geeft ons het recht dit onderscheid te
maken, met zelfs doden als gevolg? Hoe begrijpelijk en
legitiem het recent opgerichte monument voor de
Nederlandse toeristenreizigers op Tenerife ook is, waar
blijft het monument voor de duizenden Afrikaanse en
Aziatische EU-visaloze reizigers die stierven op weg
naar hun droombestemming? Wat legitimeert het
verschil in het waarderen van de dode reizigers? Wie
bepaalt de kleur van de werkelijkheid van de Middellandse Zee? En welke kleur heeft de Middellandse Zee
dan: azuurblauw of bloedrood? ■
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Malta
Gemengde gevoelens
over het EU-lidmaatschap

O

p 1 mei 2004 werd Malta lid van de Europese Unie.
Bij deze mega-uitbreiding van de EU met tien
landen besteedden de media nauwelijks aandacht aan
de nieuwe lidstaat Malta. Onder de Maltezen zelf was
en is de toetreding echter onderwerp van heftig debat.
Bij het referendum over de toetreding in 2003 stemde
slechts 53 procent voor. Ook de aanloop ernaartoe ging
met horten en stoten. Slechts één politieke partij is
steeds voorstander geweest: de centrumrechts georiënteerde Nationalistische Partij, die overigens vaak – ook
nu – aan de macht is. Toen de andere grote partij, de
centrumlinkse Arbeiderspartij, in oktober 1996 de verkiezingen won, schortte de regering van Alfred Sant de
toetredingsaanvraag op. Twee jaar later, in september
1998, kwamen de nationalisten weer aan de macht en
activeerden binnen twee dagen hun aanvraag tot toetreding weer. Het was ook de Nationalistische Partij die
Malta in 2004 Europa inloodste. Waarom is het land zo
verdeeld over het EU-lidmaatschap? Voordat we hierop
ingaan, maken we eerst nader kennis met het land.

Foto: Ter ere van het
50-jarige jubileum van
de EU in maart werd
er in Valetta heftig
gevlagd, maar van
een feeststemming
onder de bevolking
was geen sprake.
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Ministaat
Malta is het kleinste en meest dichtbevolkte land van
de EU. Van de ruim 400.000 inwoners wonen er bijna
370.000 op het eiland Malta, zo’n 30.000 op Gozo en
een handvol op het kleine Kemmuna. Met een oppervlakte van 246 km2 is het eiland Malta slechts anderhalf
keer zo groot als Texel, met 28 keer meer inwoners.
En daar komen in de zomer elk jaar nog eens ruim
1,1 miljoen toeristen bij.
Malta ligt zeer perifeer: 100 km zuidelijk van Sicilië
en zo’n 300 km oostelijk van Tunesië. De taalsituatie
verraadt dat Malta altijd een crossroads is geweest in het
mediterrane gebied en dat het aan allerlei culturele en
politieke invloeden heeft blootgestaan. Het Maltees is
een Semitische taal met veel Italiaanse leenwoorden.
Engels is de tweede officiële taal; velen spreken daarnaast Italiaans. In 1530 deed Karel V Malta cadeau aan

de Johannieter Ridderorde, een militaire en adellijke
kloosterorde. Deze Knights, zoals ze in het land kortweg
worden genoemd, lieten het zwaar versterkte Valletta,
tegenwoordig hoofdstad, bouwen na het mislukte
offensief van de Turken in 1565. Bijna 270 jaar lang
maakten de Johannieters er de dienst uit, al kregen ze
steeds minder steun van de bevolking. Napoleon kon
Malta in 1798 zonder slag of stoot innemen, maar al
twee jaar later bevrijdden de Engelsen, te hulp geroepen
door het Maltese verzet, het land van de Fransen. Min
of meer op eigen verzoek – men voelde niets voor
terugkeer van de Ridderorde – werd Malta een Britse
kroonkolonie en zou dat blijven tot 1964. Vooral na de
opening van het Suezkanaal werd Malta voor de Engelsen een belangrijk steunpunt in de Middellandse Zee.
Havenactiviteiten boden aan veel Maltezen werk. De
periode van zelfbestuur na de Tweede Wereldoorlog
mondde uit in onafhankelijkheid (1964), aanvankelijk
nog binnen het Gemenebest en met de Britse vorstin als
staatshoofd. De jonge staat sloot in 1970 een associatieverdrag met de Europese Gemeenschap, met toetreding
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