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Mensensmokkelaars inTurkijegebruikensocialemediaomaanklanten
tekomen.Ookbouwenzeeraanhun imago: ‘Jullie veiligheid isonsmotto.’
Door Sakir Khader en Anneke Stofelen

‘W
ij bieden
een toe-
risten-
jachtaan.
Vanuit
Istanbul
naarGrie-

kenland. Twintigminutenvanaf het
vertrekpunt tot aanhetGriekseMite-
lini. Enkel voordeserieusgeïnteres-
seerde.’Onderde tekst en telefoon-
nummers staat een fotovaneenblits
jachtdatdoordeazuurblauwezee
scheert.
EenandereoproepopFacebook in

hetArabisch: ‘Debesterubberenboot-
reisvanuit Istanbul. Echteenprach-
tigereis.’ Kosten: 1.300dollarperper-
soon, ‘specialeprijs voorgroepjes’.
Wieeenboottocht te langvindt
duren,kanookmeteen jetskinaarde
overkantwordengebracht, in tienmi-
nuten, zo ishetverhaal.Wel tiendure
minuten:2.300europerpersoon.
Sommigeaanbiedershebben

specialekinderkorting: tot4 jaar
gratis, tot 12 jaar voordehelft vanhet
geld.
Laat jedeexorbitanteprijzenweg,

danzou jebijnakunnendenkendat
hethieromvrolijkevakantiereizen
gaat.Maarmetdezeadvertenties, af-
gelopenwekenopFacebookgevon-
den,wervensmokkelaars inTurkije
migrantenvooreenovertochtvande
EgeïschekustnaardeGriekseeilan-
den.
Socialemedia speleneensteeds

belangrijkere rol indewereldvande
mensensmokkelaars, zegtde Itali-
aansecriminoloogAndreaDiNicola,
die zichheeftgespecialiseerd inde
handelwijzevansmokkelnetwerken.
‘Dat is iets vande laatste twee jaar.
Vooral Facebookwordtongelooflijk
veelgebruikt.Dat isook logisch,uit-
eindelijk zijn smokkelaarsook
gewoonondernemersdiehundien-
stenwillenslijten.Devoordelenvan
socialemediazijnduidelijk: jehebt
wereldwijdbereik,hetkansnel en
anoniem.’
SmokkelaarAbdulAziz,werkzaam

vanaf deLibischekust, verteldedit
voorjaaraandeBBCdathijdagelijks
via Facebook tien tot twintigkeer
wordtbenaderdover zijn reisaanbod.
‘Tot 2012dedenwehelemaalniet aan
socialemedia.Nubepalenze30 tot
40procentvanmijnomzet.’

OokEuropol,deEuropesepolitie-
dienstdiedewervingdoormensen-
smokkelaarsop internetmoet tegen-
gaan, zietdat socialemediaveelvuldig
wordengebruiktomtripsaantebie-
den. ‘Sommigeaccountszienerhet-
zelfdeuitalsdiemetdeaanbiedingen
vannormalereisbureaus’, alduseen
woordvoerster. Erwordenvolgens
haarophetwebveel ‘onrealistische,
zogenaamdveilige trips’naardeEuro-
pesekustenaangeboden.

‘Jullie veiligheid isonsmottoen jul-
lie aankomstonsdoel’, schrijftbij-
voorbeeldeenanoniemesmokkelaar
dieopereertonderhet Facebook-
account ‘Smokkel vanuit Turkijenaar
demeesteEuropese landen’. ‘Er isook
eensuper-de-luxe jachtvan tweever-
diepingenbeschikbaar.’

Nep

‘Die jachtenzijnnatuurlijknep’, zegt
AbuZain, eenSyrische smokkelaaruit
Istanbul, overde telefoontegende
Volkskrant. ‘Jegaatnietmethet jacht
adverterenwaarmee jedevolgende
dagvertrekt.Danword jegepakt.’ Zelf
verspreidthij via Facebookzijn tele-
foonnummerendeprijzenvoorde
diverse tripsdiehij aanbiedt. ‘Groe-
penvanaf tienpersonenkrijgen
100dollarkortingperpersoon.’Ook
deelthij onlinedeervaringenvaneer-
dere, tevredenklanten.

Europolwerktmet tweegespeciali-
seerde teamsdieophetwebhetwerk
vansmokkelaarsmonitorenenanaly-
seren.Wervendeadvertentiesgericht
op illegalemigratiewordendoorge-
stuurdnaardeverantwoordelijke
mediabedrijvenzoals Facebook,om
ze te latenverwijderen.Maarhet is
vechten tegendebierkaai. Er verschij-
nenvoortdurendnieuweaccounts.
‘Ookdewaaieraangebruikte talen
maaktdebestrijding ingewikkeld’, al-
dusdeEuropol-woordvoerster.
Angstomgepakt teworden, lijkt er

onlinenauwelijks te zijn. Smokke-
laarsdelenopenlijk telefoonnum-
mersensomsookhunvolledige
naam. ‘DeTurkseoverheidzitonsniet
echtopdehielen’, verteltdeSyriër
AbuSaïf telefonischvanuithetTurkse
Izmir.Hijhelpt landgenotendeover-
steek temakennaarGriekenland. ‘De
autoriteitenwetenenzienalles.Maar
zepakken jealleenopals ze jeophe-
terdaadbetrappen.Andersniet.’

Saïf gebruikt socialemedianietzo-
zeerommensente trekken. ‘Ikkomal-
tijdaanmijnklantenviapersonendie
albijmezijngeweest.’Het interview
wordtonderbrokendoor inkomende
telefoongesprekken. ‘Ookweermen-
sendieviaviamijnnaamhebben
gekregen’, zegthijnadathij eenpo-
tentiëleklant tewoordheeftgestaan.
‘Zekomenopaanradenvanmensen
diebijmijdeoversteekhebben
gemaakt.Mijnnaamisbelangrijk.’

En juistdaarvoorgebruiktAbuSaïf
Facebook: alsmiddelomzijn imago
tebevestigen, zodatmigrantendie
vananderenzijnnaamhebbengekre-
gen, kunnenziendathetbijhemwel
goedzit.OpzijnFacebook-account

staan filmpjes vanvluchtelingendie
methunrubberboot zijnaangeko-
menopLesbos.Duimengaande
lucht in. ‘AllemaalnaarAbuSaïf!’, roe-
pendemigranten,opgeluchtdat ze
deoverkanthebbengehaald.

Zoalshorecaondernemersop
restaurantsite Iensof hotelsite
Booking.comhetmoetenhebbenvan
positieve recensies, zogeldtdat
eigenlijkookvoor smokkelaars
online. Eenanoniemesmokkelaar
post eenselfie vandrie jongensdiede
Grieksekusthebbenbereikt, zeheb-
benhunrodezwemvestnogaan. ‘En
hier, de jongenszijnaangekomen’,
prijstdeondernemerzijndiensten
aan. ‘DankGodvoordeveiligeaan-
komst. Voor reserveringenen inlich-
tingenoverdekomendereis, bel
055XXXX’

AndreaDiNicoladeed twee jaaron-
derzoekondermensensmokkelaars
enschreef daarovermeteen journa-
listhetboek Schippermag ikover-
varen?datbinnenkort inNederland
verschijnt. Zijnervaring isookdat
smokkelaars zichzelf presenterenals
‘goodguy’. ‘Veelgeïnterviewdenzei-
den: ikbeneengoedpersoon, ikhelp
dezemensen, ikbenhunenigeoptie
opeenveiligbestaan.Datnoemenwe
indecriminologieneutralisatietech-
niek. Jeneutraliseert je schuldgevoel
door jezelf wijs temakendat jegoed
bezigbent.Maar tijdensonze inter-
views leekhetermeeropdat smokke-
laarsdezeverhalenophingenom
huneigenreputatiehoog tehouden,
dandat zezichwerkelijk zorgenma-
kenoverhet lot vandevluchtelingen.
Smokkelaars zeggen: ‘Wewillenvoor-
komendatermensenstervenopzee.’
Dat isookecht zo.Maarniet vanwege
demensenlevens,maaromdathet
huneigenzakenzouschaden.Het is
desastreusvoorhunreputatie als
mensendeoverkantniethalen.’

Metdewinter inaantochtwordtde
zeeonstuimiger.Maardevraagnaar
enaanbodvanbootreizenhebben
daarnoggeenszinsonder te lijden,
integendeel. Rahuaf Nashed, eenSyri-
schevrouwvan26die in Izmirklan-
tenwerft vooreensmokkelaar, zegt
telefonischdat zenogsteedsveel
wordtgebeld. ‘Het zijnmeestalmen-
sendieonshebbengevondenviaFa-
cebook.’Mochthet slechteweer roet
inhetetengooien,dan isdat volgens
Nashedgeenprobleem. ‘Wordteen
geplandreisje afgelast, danovernach-
tendemensenoponzekosten, totdat
hetweergoed is.’

Het slechteweer leidtook tot
nieuweondernemingszin,blijktbij
Facebookgroepenwaarinadverten-
tieswordengedeeldvooralleswat je
nodighebtonderweg, van taxiritten,
huurappartementen inAthene tot
smartphones.Hetnieuwsteaanbod:
gele regenkleding, verkrijgbaarals
ponchoof tweedeligpak. ‘Voormijn
geliefdebroedersenzustersdieop
reisgaanvanuit TurkijenaarGrieken-
land’, schrijft eneSahinAl-Ali onder
twee foto’swaaropeenman indere-
genpakkenposeert. ‘Hetweer is al en-
keledagenregenachtig. Ikadviseer
jullie eenregenjas tekopenomwille
van julliegezondheid.’

Delouchepraktijkenvande

Deze smokkelaar post op Facebook een
foto om aan te tonen dat zijn bootje
veilig is aangekomen. ‘Voor reserverin-
gen kun je me bellen’, schrijft hij erbij.

DeEU-landenmoetenerreke-
ningmeehoudendatde
komendemaandenondanks
hetwinterweerdagelijksmis-
schienwelvijfduizendvluchte-
lingenuit Turkije zullenarrive-
ren.Diewaarschuwingheeftde
VN-vluchtelingenorganisatie
UNHCRdonderdaggeuit. ‘Daar-
meezalhet totaleaantal voor
dit jaarbovendemiljoenuitko-
men’, zeiwoordvoerderWil-
liamSpindler.DeVN-organisa-
tie verwachtdatervannovem-
ber tot februari volgend jaar
nogeens600duizendvluchte-
lingen inEuropazullenaan-
komen. Sindshetbeginvandit
jaarhebbendeEU-landen
volgens schattingenvande
UNCHRzo’n750duizendvluch-
telingenopgevangen.

UNHCR

‘5.000vluchtelingen
perdaguitTurkije’

Watbetekentdevluchtelingen-
stroomdit jaarvoordeEuro-
peseeconomieën?Niet zoveel,
blijktuit eeneersteanalysevan
deEuropeseCommissiedie
donderdagwerdgepresen-
teerd.Als eral eeneffect is, dan
isdatkleinenpositief, vooral
voor landendieveel vluchtelin-
genopnemen.DeCommissie
rekentopdekomstvan3mil-
joenmigrantentoteind2017:
1miljoenmensendit jaar,
1,5miljoen in2016eneenhalf
miljoen in2017. Aanvankelijk
zijnerkostenvoorondermeer
opvang, zorgen integratie.
Maarwanneerdeopbrengsten
(extrawerk,meerarbeid)daar-
bijwordenopgeteld, zal eenex-
tragroeiontstaanvanmaxi-
maal0,25procentvoordeEU.

EU

‘Extragroeieconomie
doorasielstroom’

Aangeboden op Facebook: modern jacht
dat je in 20 minuten vanuit de Turkse
hoofdstad Istanbul naar het Griekse
Mitelini brengt.

In 10 minuten vanaf de Turkse kust naar
Griekenland? Dat kan. Voor 2.300 euro
mag je achter op de jetski de overtocht
maken.

Debestereismet
rubberenboot
vanuit Istanbul.
Echtprachtig.
Voor1.300dollar!
Oproep op Facebook
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Facebooksmokkelaars

Reisadvies op het Facebookaccount ‘Smokkel vanuit Turkije naar de meeste Europese landen’

1 Izmir 1.200 dollar 2 Eiland Kos 3 Een boot naar Athene (50 euro) 4 Een trein naar Thessaloniki (46 euro) 5 Een bus naar de grens met Macedonië (20 euro) 6 Lopend tot aan het
eerste dorpje in Macedonië 7 Met de bus naar het treinstation voor de trein richting Belgrado 8 De trein naar Belgrado (20 euro) 9 Tot aan het grensplaatsje Kanjiža (Servië) + ‘Lopend
tot je het vervloekte Hongarije in bent.’ , Vanuit Szeged (Hongarije) ga je per taxi door naar Budapest (150 euro per persoon) * Taxi tot en met hartje Berlijn (500 euro) . De hele reis
kostte 2.500 euro - ‘Ik bid voor jullie succes en het vergemakkelijken (doelend op de reis, red.) en vergeet mij niet in jullie gebeden.’

Aangeboden: diverse reizen. Hoe luxer
de boot, hoe hoger de prijs. De vanafprijs
is 900 dollar, het maximum 2.200 dollar.

Deze smokkelaar post een bericht op
Facebook om aan te geven dat hij even
stopt met de bootreizen. Zodra de zee
weer rustig is, begint hij weer, schrijft hij.

Deze man brengt je overal naartoe met
zijn busje. Hij promoot zichzelf bij Face-
bookgroepen waar Syriërs in contact ko-
men met smokkelaars. ‘Ook voor uitjes.’

Sahin Al-Ali verkoopt via Facebook
regenpakken en poncho’s. ‘Voor mijn ge-
liefde broeders en zusters die op reis
gaan vanuit Turkije naar Griekenland.’
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