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Migranten in Sid* in de knel 
Door Charles Tauber 

De afgelopen maanden is 
de situatie voor migranten 
in Zuid-Europa steeds 
slechter geworden. Er ko-
men er meer. Regeringen 
behandelen hen als crimi-
nelen in plaats van mensen 
die vluchten van oorlog en 
armoede. In Kroatië heeft 
de presidente toegegeven 
dat zij de politie heeft op-
gedragen internationale 
regels te negeren, en dus 
handelt de politie geweld-
dadig aan de grenzen om ze terug te dringen. We horen voortdurend over 
ernstige verwondingen. Bovendien worden de omstandigheden in de officiële 
kampen slechter en mogen ngo's deze niet betreden, met name om psycholo-
gische hulp te bieden. Mensen die migranten helpen worden ook als 
criminelen behandeld. Wat we zien en horen is dat migranten zichzelf schade 
toebrengen, zelfmoord plegen en steeds vaker geweld gebruiken. Dit is niet 
verwonderlijk gezien het feit dat ze niet verder kunnen gaan en ook niet kun-
nen terugkeren naar hun regio van herkomst. Ze schamen zich ook om naar 
huis te gaan, omdat hun familie van hen verwachtte dat ze zouden slagen en 
hen uit de gruwelen zouden halen van wat ze hebben meegemaakt. 
Om ethische redenen kan ik niet over een bestaande persoon vertellen, maar 
het is een verhaal over de harde werkelijkheid. 
Laten we de jongeman 
Ahmad noemen. Hij is nu 
18. Hij komt uit Afgha-
nistan. Hij heeft ongeveer 
twee jaar gereisd. Hij 
heeft een paar jaar voort-
gezet onderwijs. Hij 
verliet Afghanistan na 
dienstplicht, waarin hij 
moest strijden tegen de 
Taliban. Hij zag hoe een 
oom werd gemarteld en 

Foto's van YouTube: Europe's migrant crisis: the ghosts of Sid 

Laten we hem Ahmad noemen 

https://www.youtube.com/watch?v=Nr8if7PTPZw
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gedood. Zijn ouders 
wisten de ruwweg € 
4000 te vinden die de 
smokkelaars vroegen. 
Hij bracht ongeveer een 
jaar door in Turkije om 
te werken en een beetje 
geld te krijgen. Hij 
stapte toen op een rub-
berboot naar Samos. 
De boot lekte en ver-
schillende anderen in 
de boot verdronken, 
waaronder een kind. Na 
een aantal maanden op het eiland slaagde hij erin het vasteland te bereiken. 
Wederom werd hij door Noord-Macedonië naar Servië gesmokkeld. Hij be-
landde in Belgrado. 
Daar woonde hij in tenten en parken, met andere migranten. Hij werd door 
verschillende smokkelaars gedwongen om voor hen te werken onder moei-
lijke omstandigheden en werd niet betaald. Meerdere keren onderweg werden 
alle dingen die hij bij zich had door politie en smokkelaars van hem afgeno-
men. Hij besloot toen om verder te gaan. Zijn ultieme doel is Duitsland of 
misschien Zweden. Het volgende land op zijn route is Kroatië. Hij is echter 
nog niet zover. Hij bevindt zich nu in Šid, aan de Servische kant van de grens. 
Hij bevindt zich in een zogenaamde 'squat', een verwoeste fabriek met een 
paar tenten. Het wordt onderhouden door vrijwilligers van een organisatie ge-
naamd No Name Kitchen. De vrijwilligers proberen zo goed mogelijk te 
helpen. De meeste zijn echter jonge studenten die een paar weken of hoog-
stens een maand of 
twee blijven. Ze 
zijn ongetraind en 
worden gemakke-
lijk secundair 
getraumatiseerd. Ze 
vormen ook relaties 
met de bewoners 
van de squat, die 
vervolgens worden 
verbroken wanneer 
ze vertrekken. In de 
squat is er een 

Migranten in een half afgebroken fabriek 

Twee migranten in een half afgebroken fabriek 
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hiërarchie, met de smokkelaars bo-
venaan. Ze geven bevelen aan de 
andere bewoners, bijna allen jonge 
mannen zoals Ahmad. Ze misbruiken 
ook de jongemannen seksueel en Ah-
mad is verschillende keren verkracht. 
Hij heeft geen behandeling gekregen, 
omdat de psychologen in de stad niet 
naar de squat gaan.  
Mensen zoals Ahmad moeten naar 
een plaats gaan waar de smokkelaars 
hem niet zullen zien, als ze behandelingen willen. Hij heeft er nog geen be-
handeling gehad. Om de paar nachten gaat een groep bewoners van het 
kraakpand met "het spel (“the game"), dat wil zeggen, ze proberen de Kroati-
sche grens over te steken. Er is echter een grote hoeveelheid elektronische 
detectieapparatuur geïnstalleerd. Tijdens deze pogingen, is Ahmad verschil-
lende keren gewond geraakt. De laatste keer was het serieus genoeg dat hij 
een aantal dagen in bed moest blijven. Hij was bang om naar het ziekenhuis te 
gaan. Zelfs als mensen naar het ziekenhuis gaan, weigeren veel artsen hen te 
behandelen. Zo gaan een aantal mensen dood.  
Dit is een zeer korte versie van het verhaal van Ahmad. We willen jullie graag 
meer vertellen over de achtergrond van mensen zoals Ahmad en wat we den-
ken dat hun toekomst in petto heeft. We willen je ook meer vertellen over wat 
volgens ons moet worden gedaan om hen te helpen. Toch weten we niet of we 
tot 2020 zullen overleven. We doen wat we kunnen door online onderwijs en 
supervisie van de vrijwilligers. Maar zoals hierboven vermeld, blijven ze voor 
zeer korte periodes en zijn ongetraind. We zijn erg gefrustreerd, maar we wil-
len doorgaan, willen jullie ons ondersteunen via het Quakerhulpfonds? 
https://www.youtube.com/watch?v=Nr8if7PTPZw 
Veel meer boeiende informatie op de website van CWWPP: https://www.cwwpp.org/ 
Graag bijdragen voor het werk van Charles via het Quakerhulpfonds: Bankrek. is NL94 TRIO 0338 4113 64. 
t.n.v. Quaker Hulpfonds Religieus Genootschap der Vrienden, Quakers, te den Haag.   

Bij een vuur verwarmen tegen de kou 

https://www.youtube.com/watch?v=Nr8if7PTPZw
https://www.cwwpp.org/


Migrants Are In Great Difficulties 
 

Introduction 
During the last few months, the situation for migrants in southern 
Europe has gotten worse and worse. More are coming. 
Governments are treating them like criminals rather than people 
fleeing from war and poverty. In Croatia, the president has admitted 
that she has instructed the police to ignore international rules, and 
so the police are acting violently at the borders to push them back. 
We continually are hearing of serious injuries. Furthermore, the 
conditions within the official camps are getting worse, and ngos are 
not being permitted to enter them, particularly to give psychological 
assistance. People who assist migrants also are being treated as 
criminals. What we are seeing and hearing is that migrants are 
harming themselves, attempting and committing suicide, and 
committing acts of violence in greater and greater numbers. This is 
hardly surprising considering that they cannot move further, nor can 
they return to their regions of origin. They also are ashamed to go 
home, as their families expected them to succeed and to bring them 
out of the horrors of what they have experienced. 
 
A Young Man 
For ethical reasons, I cannot give the case of a real person. What 
follows is a typical story.  
 
Let us call the young man Ahmad. He is now 18. He comes from 
Afghanistan. He has been traveling for about two years. He has a 
few years of secondary education. He left Afghanistan after having 
been conscripted by the Taliban. He watched an uncle being 
tortured and killed. His parents managed to find the roughly € 4000 
that the smugglers asked. He spent about year in Turkey trying to 
work and get a little money. He then got onto a rubber boat to 
Samos. The boat sprung a leak and several others in the boat 
drowned, including a child. After a number of months on the island, 
he managed to get to the mainland. Again, he was smuggled 
through North Macedonia to Serbia. He ended up in Belgrade. 



There, he lived in tents and parks, with other migrants. He was 
forced by various smugglers to work for them under difficult 
conditions and was not paid. Several times underway, all of the 
things he had with him were taken from him by police and 
smugglers. He then decided to try to go further. His ultimate goal is 
Germany or perhaps Sweden. The next country on his route is 
Croatia. However, he hasn’t gotten that far yet. He now is in Šid, on 
the Serbian side of the border. He is in what is called a “squat”, 
which is a destroyed factory with a few tents. It is maintained by 
volunteers from an organization called No Name Kitchen. The 
volunteers try to help as best they can. However, most are young 
students who stay for a few weeks, or a month or so at most. They 
are untrained, and they easily become secondarily traumatized. 
They also form relationships with the residents of the squat, which 
then are broken when they leave. Frequently, they do more harm 
than good. In the squat, there is a hierarchy, with the smugglers at 
the top. They order around the remaining residents, almost of them 
young men like Ahmad. They also sexually abuse the young men, 
and Ahmad has been raped several times. He has gotten no 
treatment, as the psychologists in the town will not go to the squat. 
People like Ahmad must go to a place where the smugglers will not 
see him if he wants treatment. He hasn’t yet gotten any. Every few 
nights, a group of residents of the squat go on “the game”, that is, 
they try to cross the Croatian border. However, a large amount of 
electronic detection equipment has been installed. Ahmad has been 
hurt several times. The last time, it was serious enough for him to 
have to stay in bed for a number of days. He was afraid to go to the 
hospital. Even when people do go to the hospital, many doctors 
refuse to treat them. Thus, a number of people die. This is a very 
short version of Ahmad’s story. We would like to tell you more. 
 
We would like to set up an office in Šid and another in Velika 
Kladuša in Bosnia near the Croatian border. Yet, we don’t know if 
we will survive into 2020. We are doing what we can through online 
education and supervision of the volunteers. Yet, as mentioned 
above, they stay for very short periods and are untrained. We are 
very frustrated. 


