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Reportage Migratieroute Algerije

Algerije is een van de nieuwe migratie 
hotspots geworden. De EU wil een pact 
sluiten met het land om migranten binnen 
de grenzen te houden. Ondertussen  
stuiten Afrikaanse migranten op 
onverholen racisme. 
Tekst & foto’s Eva Huson & Saskia Houttuin

Gestrand  
op weg 
naar 
Europa

Waar dagloners eerder naar Libië trokken, 
ligt het werk er sinds de crisis al jaren stil. 
En sinds de grenscontroles bij de Spaanse 
enclaves succes   vol zijn aangescherpt,  
verliest Marokko zijn aantrekkingskracht 
als springplank naar Europa. En dan is er 
nog Mali, waar oorlog en terreur in het 
noorden nog steeds vluchtelingen voort
brengen. Voor hen − vluchtelingen,  
werkzoekenden en reizigers op weg naar 
Europa − is er Algerije.
 In dit woestijnland is migratie verre van 
nieuw: het zuidelijk gelegen Tamanrasset, 
een eeuwenoude karavaanstad diep weg
gestopt in de Sahara, is van oudsher een  
belangrijk trefpunt van de Afrikaanse  
trek. Maar er is wat veranderd: de uit haar 
voegen gebarsten oase wordt steeds vaker 
een halte op de route noordwaarts, naar  
de grote kuststeden en richting Europa. Zo 
zijn Malinezen, Ivorianen en Kameroeners 
prominenter aanwezig in het Algerijnse 
straatbeeld.

Brengers van onheil
Veel Algerijnen kunnen het maar moeilijk 
verkroppen. In zijn boek Les traversées  
migratoires dans l’Algérie beschrijft politi

I
n zijn woonplaats Algiers kan Gerwinio 
(27) uit Benin nooit ongestoord over 
straat. Niet zo lang geleden was het  
weer raak, toen hij tijdens een avond
wandeling abrupt werd onderbroken 

door apengeluiden. “Oe, oe, oe!” Kijkend 
over zijn schouder zag hij waar het kabaal 
vandaan kwam: een groepje opgeschoten 
pubers, gierend op een bankje. Hij kent  
de wetten van de straat: voor je uit kijken  
en niets zeggen. Vooral niets zeggen. Voor 
Gerwinio, een goedlachse handelaar met 
korte braids (vlechten), stellen racistische 
pesterijtjes na vijf jaar in Algerije weinig 
meer voor. Demonstratief haalt hij zijn 
telefoon tevoorschijn: “Kijk, ik ben zo  
vaak ‘Ebola’ genoemd, dat ik er maar mijn 
Facebooknaam van heb gemaakt.”
 Gerwinio is een van de vele Afrikaanse 
nieuwkomers in Algerije, sinds de splitsing 
van Sudan in 2011 het grootste land van  
Afrika. Exacte cijfers ontbreken, maar een 
Algerijnse minister sprak eind vorig jaar 
over de aanwezigheid van 25.000 Afrikaan
se migranten − al houden hulporganisaties 
het op minstens een viervoud daarvan. Door 
de onrust in de buurlanden zal dit aantal  
de komende jaren waarschijnlijk toenemen. 

coloog Salim Chena hoe Afrikaanse  
migranten vaak worden gezien als een  
bedreiging op vele fronten. In de ogen  
van bange Algerijnen zijn zij terroristen, 
wapenhandelaars en smokkelaars, en  
brengen ze enge ziektes mee. Volgens  
Chena wordt in de Maghreb de term  
‘Afrikaan’ vaak nog gebruikt voor hen die 
bezuiden de Sahara geboren zijn. Sterker 
nog, sommige Algerijnen zien zichzelf  
liever als Europeaan.
 De ‘Afrikanen’ zouden een gevaar  
vormen voor de broze veiligheid en de  
nationale identiteit, waarmee het land  
– tot 1962 gekoloniseerd door Frankrijk en 
in de jaren ’90 geteisterd door een bloedige 
burger oorlog – nog steeds worstelt. Daar
naast lijdt het exportland onder de wereld
wijde oliecrisis, met oplopende inflatie en 
stijgende werkloosheid tot gevolg.

Ik ben zo vaak Ebola genoemd 
dat ik er mijn Facebook-naam 

van heb gemaakt

Malinese kinderen in Algiers 
bedelen op straat tijdens het 
vrijdagmiddag gebed.
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als hij uit WestAfrika, zijn Algerijnse  
baas is aardig. “Maar dat is omdat hij ons 
ongestraft kan uitbuiten”, zegt hij knip
ogend. Weer serieus: “Het kan me niets 
schelen. Dit is maar tijdelijk.” Daouda is 
vastbesloten door te reizen naar Duitsland. 
Bang voor Libische gevangenissen of ver
drinken is hij niet. “Nee, alleen bangeriken 
overleven het niet.”
 In Algiers droomt Gerwinio ook van een 
beter bestaan in het beloofde continent. 
Maar via zo’n weg vol ontberingen? Voor
lopig zit hij hier goed. Samen met zijn broer 
in Benin drijft hij een lucratief ruilhandel
tje. Gerwinio verkoopt “televisies, mobiele 
telefoons… En iets anders, meer zeg ik niet”.  
 Vooralsnog komen migranten vrij  
gemakkelijk het land binnen via de  
onbeheersbare zuidgrenzen van de Sahara. 
Maar de autoriteiten houden de 1200 kilo
meter lange kust nauwlettend in de gaten. 
Wie vanuit Algerije naar Europa wil, laat 
zich daarom smokkelen naar buurlanden 
Marokko of Libië. Maar ook deze routes 
slibben langzaam dicht, zeker nu de  
Europese Unie zich bemoeit met de grens
bewaking en het migratiebeleid in deze  
landen (zie kader). De vrees is dat Algerije 
zo toch een bestemmingsland wordt,  een 
flessenhals waar Europa met zijn nieuwe 
migratieplannen de kurk stevig op zet.

Kameroense nachtclub 
In een land waar je als vreemdeling illegaal 
verblijft, ben je op jezelf aangewezen.  
Terwijl in Oran mannen zoals Daouda  
sjouwen, metselen of plukken, zoeken 
vrouwen het in ondernemerschap. Uit het 
zicht van de Oraanse winkelstraten, waar 
geïmporteerde leren schoenen glimmen  
in etalages en  je op elke straathoek de 
plaatselijke lekkernij karantika (een  
puddinkje van kikkerwten) kunt eten,  
gaat een verborgen wereld van commercie 
en vertier schuil.
 Neem een kijkje in de schoonheidssalon 
van de Kameroense Sabine (30): in haar  
geïmproviseerde boetiek lakt ze nagels, 
plakt ze in een handomdraai nepwimpers 
op of zet ze een weelderige weave in je haar. 
En net als Gerwinio in Algiers heeft ze een 
succesvol ruilhandeltje met haar geboorte

land. Vooral schoenen en kleding doen het 
goed. De laatste mode: Algerijnse djellaba’s. 
Sabine’s vriendin Linda (25), ook uit  
Kameroen, draagt er een, in hemelsblauw 
met felroze. Met haar diploma genees
kunde net op zak heeft Linda al een eigen 
schare patiënten die zij in ruil voor weder
diensten een handje helpt. Ernstige geval
len stuurt ze door. Zij weet welke artsen en 
klinieken migranten helpen zonder vragen 
te stellen. Daar is vaak overtuigingskracht 
voor nodig: velen zijn  bang hulp te zoeken 
uit angst voor deportatie.
 Voor een maaltijd kunnen Sabine en  
Linda naar het huiskamerrestaurant van 
Chetou. Haar specialiteit: gefrituurde  
vis met bakbanaan en slappe friet. De  
vulkanisch hete piment spoel je weg met 
flesjes Europees bier. Soms gaan de tafels 
aan de kant en verandert de huiskamer  
in een nachtclub waar tot in de late uurtjes 
wordt gedanst op WestAfrikaanse pop
muziek. “Maar nooit te uitbundig hoor”, 
waarschuwt Linda. “We willen geen pro
blemen met de buren.” Wie geen papieren 
heeft, weet: zelfs tijdens een avondje uit  
ben je op je hoede. 
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Niet alleen voor Afrikaanse 
migranten is Algerije een 
doorreisland naar Europa, 
ook Algerijnen zelf gebruiken 
de illegale routes naar het 
continent. 

Begin dit jaar noemde eurocom
missaris Frans Timmermans 
Algerije, evenals Tunesië en 
Marokko, een opkomend land 
van herkomst. Sinds de Oude
jaarsnacht in Keulen, waarbij 
veel mannen van Algerijnse 
afkomst verdacht waren van 
aanranding en diefstal, heeft 
vooral Duitsland de druk om  
illegale Algerijnse migranten 

terug te sturen en tegen te  
houden, verder opgevoerd. 
 Algerije is een van de zestien 
partnerlanden met wie de EU 
een migratiepact wil sluiten om 
zo intensief samen te werken 
om migranten en vluchtelingen 
op weg naar Europa tegen te 
houden. In ruil kan Algerije 
beloond worden met voordelige 
handelstarieven en een soepeler 
visumbeleid. De financiering zal 
grotendeels uit het budget voor 
ontwikkelingssamenwerking 
komen. Landen die niet mee
werken riskeren, zoals de  
Commissie dat omschrijft, 
‘negatieve prikkels’.

Van doorreisland naar 
Europese partner

ties heeft zelden zin. Als rechteloze migrant 
kun je weggestuurd of opgepakt worden, 
of als je pech hebt, word je op de bus gezet 
naar de zuidgrens met Niger. 
 De uitgestoken hand komt van barm
hartige Algerijnen zoals Boufenik, die de 
escalaties met lede ogen aanzien. Als een 
van de initiatiefnemers van het Algerije  
Immigratie Platform, een collectief van 
hulpverleners en experts, regelt ze medi
sche en psychologische hulp voor migranten 
in nood. Maar volgens een omstreden wet 
uit 2012 mogen hulporganisaties zich niet 
bemoeien met het welzijn van migranten.
 Behoedzaam probeert Boufenik de  
problemen aan te kaarten bij de Algerijnse 
autoriteiten. “Algerije bedrijft een politiek 
van stilte”, legt de sociologe uit, doelend op 
president Abdelaziz Bouteflika. Formeel 
zwaait de staatsman de scepter sinds het 
einde van de burgeroorlog in 1999, maar na 
een hersenbloeding verschijnt hij nog maar 
zelden in het openbaar. Achter de scher
men woedt een hevige machtsstrijd tussen 
het establishment, de veiligheidsdiensten 
en het leger. De eigen burgers tasten in het 
duister wie de macht heeft. Boufenik zucht. 
“Het is één groot vraagteken.”

Bangeriken overleven niet
Toch blijft het land in trek. Volgens jour
naliste Leïla Beratto, die al jaren schrijft 
over Afrikaanse migratie in Algerije, ligt  
het antwoord aan de overkant van de  
Middellandse Zee: “Europa. Ze willen hier 
bijna allemaal weer weg.” In Algerije  
kunnen ze bijkomen, doorsparen en rustig 
het vervolg van de reis voorbereiden.
 Soms resulteert het alsnog in een  
permanent verblijf. Daouda Daoud (25) 
was drie weken geleden nog thuis bij  
zijn ouders in Kameroen. Nu is hij via  
de beruchte smokkelroute door Niger  
aan gekomen in Oran, de tweede stad van  
Algerije en volgens de Europese politie
dienst Europol een belangrijke hotspot 
voor migrantensmokkel. De rotte tomaten 
die hem bij wijze van welkomstcadeau  
vanaf een balkon zijn toegesmeten, doen 
hem niets. Hij heeft een baantje als schilder 
gevonden en op de werkplaats is het prima 
te doen. Alle andere schilders komen net  

 Fatma Boufenik, Algerijnse sociologe  
en prominent activiste: “De incidenten  
nemen toe. Als dit zo doorgaat, gaan we een 
dramatische situatie tegemoet, dat kan niet 
anders.” Woedend was zij toen vorig jaar 
een Kameroense vrouw slachtoffer werd 
van een groepsverkrachting. Haar roep om 
hulp bleef onbeantwoord. Er vinden niet 
alleen kleine opstootjes plaats, maar ook 
steeds vaker ernstige gewelddadigheden, 
met honderden gewonden tot gevolg.
 Aankloppen bij de politie of zorginstan

Ze willen hier 
bijna allemaal weer weg

Het huiskamer-
restaurant van 
Chetou in Oran. 

Haar specialiteit: 
gefrituurde vis 

met bakbanaan en 
slappe friet.

Malinese  
schoen verkoper  

in de Casbah,  
de oude stad 
van Algiers.
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Meer verhalen over  
de situatie van de  
vluchtelingen in Algerije: 
oneworld.nl/vrede-veiligheid


