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door Eelco van der Linden

ROME – Sicilië loopt altijd vooruit
op wat er in de rest van Italië gaat
gebeuren. Als deze wetmatigheid
klopt, zal het land na de verkiezin-
gen van april 2013 als grootste par-
tij de anti-partijenbeweging van
komiek Belle Grillo hebben en zul-
len de oude partijen zijn gedeci-
meerd, met als gevolg politieke
chaos.
Een centrumlinkse coalitie is er in
geslaagd te winnen op een eiland
dat traditioneel rechts stemt en
een bastion was van Silvio Berlus-
coni. Vervroegde verkiezingen wa-
ren nodig omdat de vorige pre-
mier is beschuldigd van banden
met de maffia.
De verkiezingen op Sicilië zijn uit-
gelopen op een debacle voor de
‘oude’ partijen. Berlusconi’s PDL
haalde 12,9 procent (- 21), maar
ook de katholieke en linkse par-
tijen verloren.
Winnaar is de Vijf Sterren Bewe-
ging (M5S) van Grillo, die alle an-
dere partijen typeert als ‘rovers-
bendes’, en dus ook geen coalitie
wil aangaan.
Beppe Grillo zwom twee weken te-
rug het Kanaal van Messina over
‘om Sicilië te veroveren’ en dat luk-
te, want de M5S werd uit het niets
met 15 procent de grootste partij.
Grillo noemt zichzelf nu een ‘poli-

tiek leider’. Hij startte via internet
een – aan zeer strenge regels gebon-
den – wervingscampagne voor wat
hij ‘een grootse gebeurtenis’ noem-
de: de mars op Rome.
Het vooruitzicht van een groot na-
tionaal succes van Grillo, en de be-
stuurlijke chaos die daarbij hoort,
is een alarmbel voor alle partijlei-
ders, met uitzondering van Silvio
Berlusconi.
De ex-premier is op het oorlogs-
pad sinds zijn veroordeling van
vier jaar cel wegens belastingfrau-

de, zint op wraak en wil zelf in
het gapende gat op rechts sprin-
gen.
Berlusconi wijt het debacle van
zijn partij aan secretaris Angelino
Alfano en maakt zich op voor een
terugkeer met een eigen, radicale
en populistische beweging. Die zal
zich keren tegen magistraten, de
hoge belastingen, premier Mario
Monti, maar ook de euro en Ange-
la Merkel.
Dat is een recept voor chaos in de
chaos.

Honderdduizenden Syriërs zijn
hun land inmiddels ontvlucht en
zijn grotendeels aangewezen op hu-
manitaire hulp. De Verenigde Na-
ties heeft becijferd dat de oorlog in
Syrië aan meer dan 30.000 mensen
het leven heeft gekost.
Volgens de Hoge Commissaris
voor de Vluchtelingen van de Vere-
nigde Naties (UNHCR) verbleven
eind oktober 2012 ruim 358.000 Sy-
riërs in Turkije, Libanon, Irak en
Jordanië.

door Lennart Hofman

E en kilometerslange rij van
volgeladen vrachtwagens
markeert de weg naar de
Turks-Syrische grenspost

Bab al Hawa, veertig kilometer ten
westen van de Syrische stad Alep-
po. Slechts mondjesmaat wordt ie-
mand toegelaten. Gewonde man-
nen, af en toe een ziekenwagen en
heel soms een volgeladen vracht-
wagen. Dozen vol crackers, zakken
cement en hulpgoederen beplakt
met stickers van het Vrije Syrische
Leger staan doelloos op luid
claxonnerende wagens. Druppels-
gewijs komen er volgeladen auto’s
Turkije binnen, maar andersom
stokt het verkeer. Buitenstaanders
moeten op een andere manier de
grens over, na betaling en via een
olijfboomgaard niet ver van de
grenspost.
Op twintig kilometer van Aleppo
is een provisorisch opgezet vluch-
telingenkamp. Een kleine driedui-

zend ontheemde Syriërs, voorna-
melijk uit de zwaar getroffen gebie-
den rond de zuidelijke steden
Homs, Hama en Idlib, verblijven
er in een honderdtal armoedige
tenten. Rebellen van het Vrije Syri-
sche Leger rijden af en toe voorbij
en kijken argwanend om zich
heen.
Nu het winter wordt, is de groot-
ste vrees van de meeste bewoners
van het kamp dat de situatie de ko-
mende maand verder achteruit zal
gaan. Terug naar hun huizen kun-
nen ze niet omdat deze zijn vernie-
tigd of verbrand. Veel mensen wil-
len ook niet naar de vluchtelingen-
kampen in Turkije. Soms uit vrees
voor het onbekende, maar veel va-
ker uit een gevoel van trots. „Syrië
is ons thuisland”, zegt een oudere
man vastberaden. „We willen niet
eindigen zoals de Palestijnen. Zij
hebben geen land meer. De kam-
pen in Turkije zijn gevangenissen
waar we nooit meer uit zullen ko-
men. We blijven hier.”
In het kamp zitten tientallen kin-
deren op een tapijt. Ze zijn druk
bezig hun herinneringen aan thuis
op papier te zetten in een teke-
ning. Op vrijwel ieder blad is wel
een schietende helikopter, een
brandend huis, een tank van het
Syrische leger of een vlag van het
Vrije Syrische Leger te zien.
De net afgestudeerde kunstenares
Cafa Faki uit Aleppo kocht de stif-

ten waarmee de kinderen hun her-
inneringen vorm geven. Ze hoopt
dat zij zo hun gevoel voor kunst
niet verleren, zegt ze ernstig. De te-
keningen bewaart ze in haar huis
om ze op een dag te kunnen expo-
seren. „De kinderen tekenen wat
ze meegemaakt hebben”, zegt Faki
terwijl talloze kinderen om haar
heen om haar aandacht smeken.
„Ze klampen zich nog steeds aan
hun moeder vast als ze een vlieg-
tuig of helikopter in de buurt
komt.”
Jonge mannen zijn in het kamp
amper te vinden. Ze zijn aan het
werk in het nabijgelegen dorp of
vechten tegen het leger van Assad,

legt een oude man uit. „Er is hier
een tekort aan water, voedsel en
dekens. Aan brandhout en petro-
leum is amper meer te komen. We
zijn bang voor cholera”, zegt hij ge-
laten. Enkele kinderen zouden zijn
gebeten door slangen of gestoken
door schorpioenen en er heerst
constant vrees voor luchtaanval-
len. Sommige kinderen worden
ziek door de koude nachten, het
slechte eten en de felle zon die
overdag nog geregeld schijnt. „Met
de winter op komst maak ik mij
grote zorgen voor wat er nog meer
gaat komen”, vervolgt hij somber.
„Ik vraag ik mij telkens af: waar
blijft de hulp?”

Italië kijkt op van
‘Siciliaanse tsunami’

‘Bang voor
de winter’

Honderdduizenden
mensen op de vlucht

SYRIË Nu al worden kinderen in vluchtelingenkampen ziek van de koude nachten en het slechte eten

Syrische kinderen spelen in een vluchtelingenkamp.  foto Manu Brabo/AP

Verkiezingen liepen uit
op een debacle
voor de oude partijen
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Met de winter op komst ziet
de toekomst er voor de
ruim tienduizend ontheem-
den in Syrië er slecht uit.
Voedsel en drinkwater berei-
ken hen mondjesmaat.
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