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"Zijn de armen op de vlucht voor de oorlog? De getallen laten het tegenovergestelde zien." zegt Anna Bono, expert 

in geschiedenis en instellingen van Afrika aan de universiteit van Turijn. 

"Slechts 5% van degenen die naar Italië komen zijn echte vluchtelingen, ze zijn niet de 'laatste van de laatste' omdat 

ze duizenden dollars betalen voor reizen en valse documenten. ' Dat legde Anna Bono uit, voormalig hoogleraar 

geschiedenis en instellingen van Afrika aan de universiteit van Turijn, die enkele van de meest voorkomende valse 

berichten over immigratie afwijst. 

Een stem die opkomt in een bijna totale eenzaamheid op academisch gebied. Anna Bono is ook de auteur van het 

boek "Migranten?! Migranten?! Migranten?!" (Ed. Segno), dat als doel heeft het licht te werpen op het grootste 

probleem van het derde millennium. 

"Vluchtelingen? Bijna geen - legt ze uit in een interview met Daniele Capezzone in de krant La verità -. 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt de gegevens van de asielzoekers maand op maand bij. Iedereen die 

arriveert, is van toepassing omdat dit de enige manier is om niet onmiddellijk te worden afgewezen. 

In 2015 waren van deze aanvragen slechts ongeveer 3.500 succesvol. In 2016 minder dan 5000. Vorig jaar iets meer 

dan 6.000. In percentages, tussen 5% en 8%. Alle anderen zijn economische migranten. "En nogmaals: Dit zijn niet de 

laatste van de laatste". 

Aangezien het om illegale routes gaat, is 90% van hen afhankelijk van criminele organisaties en daarom moeten 

degenen die aan boord gaan duizenden dollars kunnen verzamelen om de diensten van smokkelaars te beveiligen. 

Niet iedereen kan deze cijfers betalen, dus ze zijn niet per se zo arm. " 



Hebben Afrikaanse regeringen meer hulp nodig? "Maar we helpen hen veel, er is elk jaar een soort Marshall-plan en 

Afrika is het meest ondersteunde continent op het gebied van humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking. 

Maar het probleem is dat een aanzienlijk deel van dit geld niet goed wordt gebruikt, tussen corruptie bij de overheid 

en stammenstrijd die elkaar voeden. "Er is een paradigmaverschuiving nodig." De ontwikkeling van Afrika kan je niet 

importeren. Afrika moet het op eigen kracht produceren. Minder geld en" beter bestuur".  Ze kunnen het betalen. 

Ander nepnieuws: Afrikaanse regeringen werken al om het vertrek te beperken. "Gedeeltelijk is het 

tegenovergestelde waar - legt Anna Bono uit in La Verità - De regeringen zijn vaak primair verantwoordelijk voor het 

vertrek, vooral als het geen wanhopige personen of mensen zijn die van afgelegen dorpen komen, maar mensen die 

middelen hebben. 

Het grootste deel van de verantwoordelijkheid ligt juist in de ontmoediging veroorzaakt door vriendjespolitiek en 

corruptie, waardoor veel mensen het vertrek zien als de laatste hoop." 

Tot slot, de angst voor terrorisme: "Gedurende minstens twee jaar zijn terroristische netwerken betrokken geweest 

bij mensenhandel, waaraan ze middelen ontlenen die voornamelijk worden gebruikt om wapens te verwerven. Het 

bestaan van deze migratieroutes kan ook terroristen faciliteren om te verhuizen naar Afrika en vervolgens naar 

Europa. Waar zijn de overgebleven militanten van de Islamitische Staat in Syrië en Irak? " 


