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Athene Anarchisten helpen vluchtelingen

Liever een kraakpand
dan een tentenkamp

Derk Sauer

Wat de overheid niet lukte,
deden de krakers in
Athene in een paar
maanden: het huisvesten
van vluchtelingen. Tot
woede van extreemrechts,
dat aanslagen pleegt op de
kraakpanden.
Coen van de Ven
ATHENE
Schaterlachend steppen twee Syrische zusjes
rond in de kinderkamer van Notara 26, een voormalig overheidskantoor in het hart van Athene
dat door anarchisten is gekraakt. De twee meisjes koersen steeds opnieuw op de felblauwe
muur af en gooien pas op het laatste moment
hun stuurtjes om. Elke keer dat ze de botsing op
het nippertje hebben vermeden, kijken ze vanonder lila hoofddoekjes met twinkelende ogen
de kamer in.
Voor nieuwkomers valt niet het gelach, maar
de penetrante geur van verschroeid plastic en
verbrand hout op. Notara 26 wordt door migranten bewoond. Twee maanden geleden vlogen
hier om vijf uur ’s nachts molotovcocktails en
gasbommen door de ruiten. Het werk van fascisten, weten de vrijwilligers en vluchtelingen die
sindsdien alert zijn en om beurten ’s nachts de
wacht houden.
De 26-jarige Javid Yosofi lag die nacht met zijn
vrouw en negen maanden oude baby te slapen
in een kamer boven de brand. Als hij eraan terugdenkt, trilt zijn stem. “Het was eng,” zegt hij
met zijn blik gefixeerd op de grond. Het is meteen alles wat hij erover kwijt wil. Hij was wakker
geworden van het geschreeuw van mensen en
rook brand. “Ik ben met mijn zoontje in mijn armen naar buiten gerend, hij heeft urenlang gehuild.” Terwijl zijn vrouw het baby’tje troostte,
rende Yosofi terug om zijn mobiele telefoon te
redden. “Zonder kunnen we niet verder reizen.”

→ Op dit moment zijn er 60.000 vluchtelingen in Griekenland, van wie er zo’n
45.000 op het vasteland verblijven.
De rest zit vast in detentiecentra.

Gebrek aan hygiëne

Op dit moment zijn er 60.000 vluchtelingen in
Griekenland, van wie er zo’n 45.000 op het vasteland verblijven. De rest zit vast in detentiecentra op de eilanden. Vervallen fabrieken, failliete luchthavens en havengebouwen zijn door
de overheid ingericht als opvang. De problemen
zijn er groot. De afgelopen maanden rapporteerden ngo’s over het gebrek aan hygiëne, privacy, veiligheid en het uitbreken van ziektes.
Veel migranten verkozen daarom de straat.
Marina Chronopoulou, al decennia verbonden aan de anarchistische beweging, kon het
niet langer aanzien. Ze besloot met dertig anderen een leegstaand belastingkantoor in de wijk
Exarchia te kraken. Het werd het eerste vluchtelingenkraakpand in Athene.
Inmiddels zijn er meer dan zeven; samen huisvesten ze ongeveer drieduizend gestrande reizigers. De eerste mensen werden van straat gehaald. “Daarna ging het van mond tot mond,”
zegt Chronopoulou, die duizenden migranten
zag passeren in Notara 26. De kraakpanden
staan onder druk. De aanslag op Notara past in
een reeks aanvallen uit extreemrechtse hoek die
in februari begon. Drie kraakpanden, een taalschool voor migranten en plekken waar de solidariteitsbeweging vluchtelingen helpt met papierwerk, lagen eerder onder vuur.
Een andere klassieke tegenstander van het an-

archisme – de overheid – heeft de illegale opvang het afgelopen jaar oogluikend toegestaan.
Maar ook die ziet de gebouwen nu het liefste
sluiten. “Persoonlijk ben ik niet tegen de kraakpanden,” zegt Lefteris Papagiannakis, viceburgemeester voor Migratie. “Maar oBcieel ben ik
dat wel. Kraakpanden zijn gewoon niet de juiste
plek om mensen op te vangen, al snap ik ook dat
het beter is dan de tenten in overheidskampen.”
Het bekendste kraakpand van Griekenland, en
misschien wel van heel Europa, is het City Plaza
Hotel in Athene. De sfeer is er gespannen. De
blikken van vrijwilligers achter de balie schieten schichtig omhoog, telkens als er iemand
binnenkomt. Maar wanneer een jonge man met
een rugzak en schoenen waar de modder nog
aankleeft de chique hal betreedt, is iedereen
hartelijk. Hij krijgt net als vierhonderd andere
vluchtelingen een gratis sleutel voor een hotelkamer mét eigen badkamer. Ze kennen hem.
“Hamed!” klinkt het vanuit het trappenhuis.
Een grote Syriër stormt de trap af. Ze omhelzen
elkaar lang. “Gaat het goed met je?” vraagt de
man, terwijl hij Hamed doordringend aankijkt.
Hamed ploft neer op een barkruk van de hotel-

bar, die door vluchtelingen zelf wordt gerund.
“Het is niet gelukt,” zegt hij monter. “Ik probeerde de Macedonische grens over te steken, met
een andere smokkelaar. Maar het mislukte.”
Sinds die grens dicht is, zijn de meeste hotelgasten vaste bewoners geworden. “Dat je mensen die in nood zijn huisvest in panden die toch
leegstaan, is eigenlijk een heel normale, menselijke reflex,” zegt viceburgemeester voor Decen-

‘Elke doos die
binnenkomt, moet eerst
worden doorzocht.
Otherwise maybe boom’

tralisatie Amalia Zepou. Lange tijd gedoogde de
gemeente de provisorische vluchtelingenopvang. Plannen met overheidsgebouwen werden
zelfs uitgesteld opdat migranten er konden blijven wonen. Die coulance is nu weg. “Het is en
blijft illegaal. We moeten dit als stadsbestuur
zelf gaan oplossen,” zegt Zepou. “Het is beschamend voor de stad als we dat niet doen.”
Toch piekeren de bewoners van de kraakpanden er niet over hun kamers te verruilen voor
overheidsopvang. Nadat Yosofi en zijn gezin
vanwege de brand Notara 26 hadden moeten
ontvluchten, gingen ze niet naar de vluchtelingenkampen in en rond Athene, maar naar City
Plaza. “Wie naar de grote kampen is geweest, wil
daar weg,” zegt Yosofi. “Er zijn te veel mensen en
er wordt gevochten. Voor iets simpels als eten of
warm water sta je de hele dag in de rij.”
Dat overheidskampen een slechte naam hebben, beamen viceburgemeesters Papagiannakis
en Zepou onmiddellijk. “Onze burgemeester
heeft de regering aangespoord de kampen in en
rond Athene snel te verbeteren. Maar hij is niet
van dezelfde politieke partij als de regering, dus
dat is lastig,” zegt Zepou. “De verantwoordelijk-
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heid ligt nu automatisch bij de stad Athene. Dat
blijkt wel uit het feit dat we de enige Griekse stad
zijn met een wethouder voor migratie.”
Het stadsbestuur wil een confrontatie met de
krakers vermijden. In het noorden van Griekenland hebben gemeentes deze zomer de aanval
wel ingezet en zijn kraakpanden door politieteams ontruimd. Bij die invallen werden zeventig activisten opgepakt en veroordeeld.

Anarchistische wijk
Voorlopig wil Papagiannakis dat niet doen in
Athene. Veel van de gebouwen bevinden zich in
de zeer anarchistische wijk Exarchia. Een plek
die stadsbussen ’s nachts mijden en waar de politie al jarenlang een kat-en-muisspel speelt met
buurtbewoners. “Er zijn mensen die deze wijk
niet inkomen,” zegt Papagiannakis. “Bepaalde
journalisten, politici en uiteraard de politie.
Panden sluiten in Exarchia is zeer, zeer lastig.”
Dat uitgerekend fascisten hier een aanslag
pleegden, verraste iedereen, zegt een medewerkster van Zepou. “Ze komen nooit in Exarchia, dat overleven ze normaal niet.”
Juist door de toenemende spanning tussen ex-

treemrechts en de krakers wil de overheid de
controle over vluchtelingen terug. Maar de krakers lijken wantrouwiger dan ooit. Het grote
ijzeren hek bij de voordeur van City Plaza zit
soms dagenlang op slot, niemand mag dan naar
binnen of buiten. De veiligheid wordt gegarandeerd door vrijwilligers en krakers, die om beurten de wacht lopen.
In Notara 26 zijn de muren, drie weken na de
aanslag, overgeschilderd en de kapotte ramen
gerepareerd. Jonge Iraniërs en een Syriër tillen
dozen vol gedoneerde kleding, kleurboeken en
andere spullen over de drempel. “Stop! Stop!”
schreeuwt de onbetwiste leidster van het kraakpand. Ze trekt de dozen open en graait erin. “Elke doos die binnenkomt, moet eerst worden
doorzocht,” zegt ze streng tegen het groepje
mannen. Ze maait met haar handen in de lucht
en roept dan: “Otherwise maybe boom!”
Iedereen lacht, maar de stilte die volgt verraadt hun zorgen. Veel van de bewoners hebben
aan den lijve ondervonden wat een bom kan
aanrichten. Zij hopen vooral dat hun kinderen
hier onbezorgd kunnen blijven steppen en
schateren – ondanks de brandlucht.
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‘D

e Derde Wereldoorlog is
al gaande,’ schreef blogger Ilja Valarov, verwijzend naar de onophoudelijke stroom
oorlogsretoriek die hier
de ether wordt ingeslingerd. ‘Vergeet de Krim of
Syrië. Dit is geen oorlog over land of zelfs olie. In
de moderne wereld gaat het om hersens. Het
land dat een goed werk- en leeklimaat creëert,
wint de oorlog.’
Ik moest aan Valarovs blog denken tijdens de
afscheidslunch voor mijn collega Luda.
Een jonge Russische vrouw met een prima
baan en dito salaris als webmaster. Het gaat
haar goed in Moskou, maar toch besloot ze om
elders haar geluk te zoeken. Daar gingen lange
gesprekken aan vooraf, want het is nogal een
stap om – met twee jonge kinderen – de boel op
te pakken en naar een onbekend buitenland te
verkassen. “Het benauwt me hier steeds meer,”
zei Luda. “Elke dag wordt je vrijheid een stukje
ingeperkt. Op school krijgen de kinderen steeds
meer staatsideologie ingelepeld. Ik wil dat ze
vrij kunnen denken en ademen.”
Luda is inmiddels naar het Baltische Riga vertrokken, waar veel Russen zich hebben gevestigd. Afgaande op mijn eigen ervaring is er sprake van een nieuwe braindrain. Begin jaren
negentig – na de ineenstorting van de SovjetUnie – vond een massale exodus plaats, maar
juist de laatste decennia leek die weg te ebben.
Nu Poetin een steeds conservatievere koers
volgt en de economie vrijwel geheel terug is in
staatshanden, stemmen jonge Russen weer
vaker met hun voeten. Alleen al afgelopen
week sprak ik met een yogalerares die blij vertelde dat ze een Israëlisch paspoort had bemachtigd, een investment banker die een baan
had aangenomen in Londen en een IT-ondernemer die zijn bedrijje naar Praag verhuisde.
Statistisch valt het allemaal nogal mee: zo’n
75.000 Russen vestigen zich jaarlijks in de EU.
Maar de statistieken vertellen niet het hele verhaal. De aantallen zijn ongetwijfeld hoger. En
het zijn de ‘the best & the brightest’ die Rusland

‘Ik ben een ander mens. De discussies,
de uitdagingen, de mix van culturen.
Ik weet nu wat ik in Moskou miste’

verlaten, zoals de rector van de Economische
Hogeschool in Moskou, Kuzminov, in een rapport meldde: dokters, IT-specialisten, wetenschappers en ook steeds meer ondernemers –
moegestreden vanwege de corruptie en rechtsongelijkheid.
Mijn oud-hoofdredacteur Liza Osetinskaja
verkaste onlangs naar Stanford University in
Amerika. ‘Ik ben een ander mens,’ meldde ze
enthousiast via Whatsapp. ‘De discussies, de intellectuele uitdagingen, de mix van culturen. Ik
weet nu pas wat ik in Moskou miste.’
‘Ik zie voorlopig niet dat mijn land ervoor
zorgt dat getalenteerde, slimme, jonge mensen
hier willen wonen,’ schreef blogger Valarov.
‘Mensen die nieuwe producten scheppen, of
een bedrijf tot ontwikkeling brengen. Hebben
ze u bang gemaakt voor een Derde Wereldoorlog? De oorlog om hersens is allang begonnen, en wij zijn die aan het verliezen.’

