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Appel af 23. maj 2013: 
 

For et verdensborgerskab og for frihed over hele verden 

- til at mennesker bevæger sig og slår sig ned, hvor de ønsker! 
 

- oversat fra fransk af Apolonia Tabares 

Roldán 

- fodnoter af Jørgen Olsen. 

 

Vi, borgere og repræsentanter for organisationer 

fra forskellige kontinenter, der er gået sammen 

under banneret for Organisationen for 

Verdensborgerskab, lancerer en appel for 

verdensborgerskab og for global bevægelsesfrihed 

og bosættelse for alle. 
 

En anderledes tilgang til migration er i dag blevet 

en nødvendighed: De gældende 

migrationspolitikker falder i alt væsentligt inden 

for hvert enkelt stats juridiske beføjelser og er 

derfor ikke længere relevante for det 21. 

århundredes migration og den virkelighed, som er 

karakteriseret ved globaliseringen. De gældende 

politikker og systemer lader ofte hånt om det, der i 

vores øjne udgør en grundlæggende ret, skitseret i 

artikel 13 i Verdenserklæringen om 

Menneskerettighederne. 
 

De nævnte systemer godkender eksistensen af 

mobilitet i to kategorier: De mest privilegerede 

lande tilbyder deres borgere næsten ubegrænset 

bevægelsesfrihed over hele kloden, hvorimod tre 

fjerdedele af den menneskelige race er ude af 

stand til at flygte fra en form for de facto 

husarrest. Dette resulterer i afvigende 

administrative behandlinger, anmodninger om 

umådelige finansielle garantier, arbejdssituationer, 

der er ensbetydende med slaveri og den stigende 

kriminalisering af ulovlig indvandring.  
 

Migranterne
1
 i dag er blevet ofre for vilkårlig 

politisk beslutningstagning og institutionel vold, 

samt at blive let bytte for kriminelle netværk. 

                                                           
1
 Vi har valgt at lade ordet migrant stå, da det eksisterer 

på dansk. I Gyldendals fransk-danske ordbog 

oversættes migrant med gæstearbejder og med 

omkringvandrende. På konferencen den 23. maj 

diskuteredes bevægelser generelt og ikke indvandring 

(immigration – immigranter) eller udvandring 

I mange nordlige lande ser vi en genopblussen af 

myter baseret på frygt og fremmedfjendtlige og 

racistiske fordomme. Disse fordomme og myter 

fungerer som brændstof til mange former for 

politisk forgiftning og udnyttelse, de fodrer de 

mest reaktionære holdninger, de fortæller 

faretruende skrøner om invasioner, de er bange for 

tab af national identitet, og de snakker om, at 

integration af tilflyttere er umulige opgaver. 

Fordommene og myterne bidrager dernæst til at 

forme ekstreme, lukkede og irrationelle 

grænsepolitikker samt at retfærdiggøre 

systematiske overtrædelser af de grundlæggende 

rettigheder, der tildeles indvandrere i 

internationale traktater og konventioner. 
 

Endnu mere alvorligt har lukning og militarisering 

af grænserne, navnlig i Europa, Nordamerika og 

Australien, vist sig at være dødbringende for 

tusindvis af mennesker i mere end to årtier. Det er 

dyrt i forhold til menneskeliv, og disse systemer 

er også dyre, når det drejer sig om offentlige 

midler, når flere hundrede millioner af dollars – i 

en krisetid - bruges på en ødsel politik, som er 

åbenlyst ineffektiv. 
 

Vi bekræfter, at det er illusorisk at tro på at lukke 

grænser og kontrollere de vandrende strømme af 

mennesker med henblik på at forhindre dem, der 

har mistet alt håb om et bedre liv, i at gå hen og 

prøve lykken andetsteds. Vi er sikre på, at det ikke 

vil være muligt at forhindre dem, hvis levende 

miljøer er blevet ødelagt af den økologiske krise, i 

at søge at bosætte sig i mere tempererede 

klimabælter. Antallet af klimaflygtninge, der i 

øjeblikket anslås at være ca. 38 mio., kan nå op på 

150 millioner i 2050. 

                                                                                          
(emigration – emigranter) i forhold til et bestemt land 

– derfor kan der ikke så godt stå immigrant eller 

emigrant; migrant må være den bedste løsning. 
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Endelig er der et presserende behov for at 

gennemføre en rolig og velovervejet analyse af 

migration som et almindeligt socialt fænomen, 

som er karakteristisk – både for den tid vi lever i 

og for de kommende tider, dybt knyttet til de 

ændringer, der finder sted på globalt plan, 

ændringer som migrationen både er årsag til og 

konsekvens af. 
 

Vi har lært, at menneskeheden har bygget sin 

historie og sin rigdom op ved hjælp af migration: 

Det ville være forkert og en fornægtelse af 

virkeligheden at tro, at dette kunne være 

anderledes i fremtiden. 
 

Vi er fast besluttet på at handle i dag for at sikre 

respekten for de grundlæggende 

menneskerettigheder for alle. 
 

Vi opfordrer til afholdelse af en international FN-

konference, der organiseres omkring temaerne 

bevægelsesfrihed og fri bosættelse sammen med 

vedtagelsen af en bindende international 

konvention om disse spørgsmål. Konferencen må 

forberedes gennem en høring af en bred vifte af 

mennesker, som oplever problemerne på 

forskellig vis.  
 

Vi inviterer alle til at støtte et stærkt og symbolsk 

initiativ: Verdensborgerpasset. 
 

Dette pas er et rejsedokument, som anerkendes 

ved grænserne af de stater, som underskriver en 

aftale herom, der symboliserer deres vilje til 

respekt for migranters ret og anerkendelse af fri 

bevægelighed og bosættelse som en 

grundlæggende rettighed for alle menneskelige 

væsener, baseret på artikel 13 i 

Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, 

1948.  
 

Vi kræver et effektivt verdensborgerskab for hver 

beboer af planeten, med sikker adgang til 

grundlæggende rettigheder i hvert land, den 

enkelte besøger eller bor i. Samtidig kræver vi en 

afkobling af de traditionelle nationale 

statsborgerskaber, som det allerede delvist finder 

sted, f. eks. inden for rammerne af Den 

Europæiske Union, Mercosur
2
, ECOWAS

3
 og 

Trans Tasman Travel Agreement
4
. 

 

Derfor opfordrer vi samfundsgrupper og borgere, 

NGO’er, politiske partier, fagforeninger, sociale 

bevægelser og økonomiske aktører, som deler 

vores vision, om at støtte vores initiativer, at 

viderebringe vores budskaber og til at melde sig 

ind i Organisationen for Verdensborgerskab. 
 

Vi opfordrer desuden stater og deres regeringer, 

lokale myndigheder og internationale 

organisationer til at deltage i vores 

Verdensborgerskabspas-projekt og til at kæmpe 

for anerkendelse af retten til den frie 

bevægelighed og den frie bosættelse gennem 

internationale organisationer og FN-organer.  
 

Vi opfordrer alle til at underskrive multilaterale 

aftaler, som tilskynder den frie bevægelighed, til 

at implementere åbne grænser på nationalt plan, 

og til at sikre migranters rettigheder. 
 

Endelig opfordrer vi alle enkeltpersoner til at 

blive involveret i kampen for verdensborgerskab 

og global bevægelsesfrihed og fri bosættelse. Vi 

inviterer alle til at lægge pres på alle niveauer i 

beslutningsprocesserne, således at vores visioner 

kan blive til virkelighed. 
 

Paris, den 23. maj 2013  

Organisationen for Verdensborgerskab 
 

Hvis man vil støtte opfordringen til handling af 

23. maj 2013, enten som person eller som 

organisation, kan man gå til Organisationen for 

Verdensborgerskabs hjemmeside www.o-c-u.org
5
 

Her kan appellen af 23. maj læses på fransk, 

engelsk og spansk.  
 

                                                           
 
2
 Økonomisk samarbejdsorganisation mellem 

Argentina, Uruguay, Paraguay og Brasilien – med 

Chile, Bolivia og Venezuela som associerede. 
 

3
 Økonomisk samarbejdsorganisation for 15 

vestafrikanske lande.  
 

4
 Aftale mellem Australien og New Zealand om fri 

bevægelighed mellem landene.  
 

5
 På hjemmesiden kan man skifte mellem sprogene 

engelsk, fransk og spansk. 

http://www.o-c-u.org/

