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Udsigt over konferencesalen 

(foto: OCU =Organisationen for Verdensborgerskab) 

 

Referat af lanceringskonferencen for Organisationen for Verdensborgerskab 

- af Julien Kalimira Mzee Murhula, medlem af Genvej til Udvikling, som deltog i konferencen 

- meget let forkortet af Jørgen Olsen, som har skrevet fodnoterne 

- flere oplysninger på engelsk, fransk og spansk på http://www.o-c-u.org/ - her kan man skrive sig på 

som verdensborger. 

Den 23. 05. 2013 afholdt følgende internationale organisationer: ” Emmaüs International”, ”France Libertés - 

Fondation Danielle Mitterrand” og ”Utopia-Bevægelsen” en konference for officielt at lancere den nye 

internationale organisation, som hedder ”Organisationen for Verdensborgerskab”, forkortet OCU
1
  

 

Disse tre eksisterende internationale organisationer er stiftende medlemmer af den nye organisation.  

 

(fortsættes side 8) 

                                                           
1
 Forkortelsen er på fransk = ”l’Organisation pour la Citoyenneté Universelle”. 

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

 – FRIHED FOR MENNESKER TIL BEVÆGELSE OG BOSÆTTELSE 

 

Konferencen blev sat i gang kl. 14.00 i Paris og 

sluttede omkring 19.30. Den fandt sted i 

UNESCO-Bygningen. 

 

Efter at alle de mere end 400 inviterede havde 

fundet deres pladser, holdt konferencens vært en 

velkomsttale. Værten var journalist Pascale 

Lafitte. Hun bød velkommen til alle gæster. 

Derefter gennemgik hun dagens program.  

 

I sin åbningstale sagde hun, at formålet med 

denne konference var at tænke folkevandringer fra 

et nyt perspektiv og en ny vinkel.           

 

Vi mener, at global bevægelighedsfrihed samt ret 

til bosættelse for mennesker kunne være en måde 

at bidrage til fred, at bidrage til en afbalanceret og 

bæredygtig udvikling med politisk, social og 

økonomisk retfærdighed, som forhindres af 

økonomisk og finansiel globalisering.  

 

Konferencen var en lejlighed til offentligt at 

lancere aktiviteterne i den nye organisation.  

Organisationen for Verdensborgerskab har til 

formål at tale til fordel for og kæmpe for, at alle 

verdensborgere får de samme rettigheder til at 

bevæge sig og til at bosætte sig i det land, hvor de 

selv mener, de kan få et bedre liv, et land de selv 

vælger.  

 

Efter de indledende bemærkninger redegjorde 

Pascal Lafitte for dagens tidsplan. Den var som 

følger: 

 

Kl.14.00 til kl. 16.15: Åbningstaler og stor 

fremadskuende debat. 

 

Kl. 16.15 til kl.16.30: Kaffepause. 

 

Kl. 16.30 til kl. 18.30: Udlevering af det første 

"Verdensborgerskabspas", vidnesbyrd og 

diskussion med publikum. 

 

Kl. 18.30 til kl. 19.15: Vedtagelse af appel samt 

afslutning. 
 

 

Introducerende oplæg ved 

 

 Angela Melo: Direktør for afdelingen for 

ungdom og social integration i UNESCO 

 William Fabre: Generalsekretær for den 

franske delegation ved UNESCO. 

 

Afsløring af et vægmaleri med navnet "Global 

Frihed for Mennesker til Bevægelse og 

Bosættelse”. Vægmaleriet er lavet af kunstnerne 

Kashink og Michael Beerens. 

 

Derefter talte:  

 Jean Rousseau, formand for OCU
2
 

 Anne Hidalgo, stedfortrædende for Paris’ 

overborgmester. 

 
 

En tekst blev læst op, som var forfattet af Ignacio 

Lula da Silva, tidligere præsident i Brasilien.  
 

 

 

                                                           
2
 Er også formand for Emmaus International. 
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Vægmaleriet 

(foto: OCU =Organisationen for Verdensborgerskab) 

 

Fremadskuende debat: "Global frihed 

for mennesker til bevægelse og 

bosættelse" 

 

Talere:  

 

 Ombudsmand i Benin, Albert Tevoedjré 

 Forfatter Taslima Nasrin 

 Økonom Ricardo Petrella 

 Tidligere generaldirektør for UNESCO 

Federico Mayor Zaragoza.  

 

Debat med publikum.                   

 

Kaffepause. 

                                                                                                               

Udlevering af det første 

"Verdensborgerpas", vidnesbyrd 

og diskussion med publikum 

 

● Præsentation af passet og dens 

målsætninger 

● Vidnesbyrd af Carlos Jativa, Ecuadors 

ambassadør i Frankrig. 

● Uddeling af pas nr. 1 til Christiane 

Hessel, Stéphane Hessels hustru. 

Stéphane Hessel døde i februar i år, og 

derfor fik hans hustru det første hvide pas 

i hans sted.  

● Uddeling af pas til Albert Tevoedjré, 

Taslima Nasrin, Ricardo Petrella og 

Federico Mayor Zaragoza. 

 

(fortsættes side 10) 
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Oplæsning af et budskab fra Lilian Thuram, 

ambassadør for UNICEF
3
. 

 

Diskussion med fotograf Oliviero Toscani, 

migrant
4
 Anzoumane Sissoko, sømand Florence 

Arthaud, migrant Marguerite Zanfongno, 

miljøaktivist François Veillerette og kunstner 

Rona Hartner. 

 

Diskussion med musiker Tiken Jah Fakoly, 

foreningsaktivist Edda Pando, fotograf Reza 

Deghati, migrant Djibril Sakho og migrant Carline 

Beaubrun. 

 

Oplæsning af en tekst fra Mario Soares, tidligere 

præsident for Portugal. 

 

Diskussion med Jean-Marc Alexandre, der 

fungerer som formand for CSF
5
, Amard Gabriel, 

formand for boligforeningen ved søerne i 

Essonne
6
, dommer Mariana Moto Cutinella, 

migrant Constantin Simen, migrant Svitlana 

Kostryba, tidligere modstandsmand Adolfo 

Kaminsky
7
.  

                                                           
3
 Var i årene 1991-2008 en af Frankrigs betydeligste 

fodboldspillere – med bl.a. 142 landskampe, rekord i 

Frankrig.  
 

4
 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 

(emigration – emigranter) i forhold til et bestemt land 

– derfor kan der ikke så godt stå immigrant eller 

emigrant; migrant må være den bedste løsning. 
 

5
 CDF = Crédit Social des Fonctionnaires = må være en 

slags opsparingsordning for funktionærer 
 
6
 Departement syd for Paris. 

 

    Vedtagelse af appel samt afslutning 

 

Udtalelser af kunstnerne bag vægmaleriet. 

 

Dialog med De Forenede Nationers 

hovedkvarter i New York. 

 

Appel af 23. maj 2013. 
 

 

Afsluttende bemærkninger ved: 
 

 Daniel Rondeau, Frankrigs 

ambassadør ved UNESCO 

 Jean Rousseau, formand 

for OCU. 

 

Digte blev fortolket af kunstnerne fra Slam 

Productions: Pilote le Hot, Valentine, Wonder 

Jen Ypnova og Victor Zarka. 

 

 

Uddrag af konferencens taler: 

 

Jean Rousseau 

OCU’s formand, Jean Rousseau, understregede 

behovet for at se mennesker bevæge sig frit i hele 

verden. Han sagde, at han ikke forstår, hvorfor 

store pengeformuer ikke længere har nogen 

grænser, mens mennesker skal gennemgå en 

række kontroller og opfylde masser af betingelser, 

når de skal krydse grænser.

                                                                                          
7
 Eftersom ordet ”résistant” sædvanligvis anvendes i 

forbindelse med besættelsen af Frankrig i 2. 

verdenskrig, må der være tale om en modstandsmand 

fra denne tid.  
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Den økonomiske og finansielle globalisering har 

gjort, at penge rejser frit i alle lande i hele verden; 

men vi mennesker kan desværre ikke rejse frit. 

Mennesker bør også have ret til at bevæge sig frit, 

fordi økonomien bør være til tjeneste for 

mennesker. 

 

Anne Hidalgo 

 

1. viceoverborgmester i Paris bød alle deltagere 

velkomne til Paris. En by som har oplevet mange 

begivenheder som oplysningstiden, revolutioner, 

verdenserklæringen om menneskerettigheder. 

Paris er en universel by samt en by for store 

historiske begivenheder. Anne Hidalgo undlod 

ikke at nævne, at hun er en fransk statsborger, 

som nedstammer fra indvandring. 

 

Angela Melo 

 

Fru Melo fortalte, hvordan UNESCO gennemfører 

et arbejde til fordel for unge arbejdsløse over hele 

verden, som er i vanskelige situationer. UNESCO 

driver projekter, der er målrettet til social 

integration af unge arbejdsløse. 

 

Carlos Jativa 

 

Ecuadors ambassadør blev udpeget til at være 

med på konferencen, fordi hans land er det første, 

som har accepteret gyldigheden af det hvide pas 

for verdensborgerskab. Derfor er alle migranter, 

der har opnået dette pas, velkomne i Ecuador. 

Efter USA er Ecuador det land på det amerikanske 

kontinent, der modtager flest indvandrere. 

Ecuador har forpligtet sig til at fremme 

mobiliteten for menneskerettigheder, frihed og 

international beskyttelse, lighed og ikke-

diskrimination af migranter, samt at de 

menneskerettigheder, som ecuadorianerne nyder, 

også skal gives til indvandrere på lige fod. 

I Ecuador gælder i sin helhed artikel 13 fra 

verdenserklæringen om menneskerettigheder:      

1. Enhver har ret til at bevæge sig frit og til frit at 

vælge opholdssted inden for hver stats grænser.  

2. Enhver har ret til at forlade et hvilket som helst 

land, herunder sig eget, og til at vende tilbage til 

sit eget land.   

Carlos Jativa sluttede sin tale med at sige, at den 

ecuadorianske grundlov forsvarer 

verdensborgerskab. 

 

Ignacio Lula da Silva 

 

Der blev læst op af en tekst af den tidligere 

brasilianske præsident, hentet fra forordet til 

bogen ”Visum til verden”.
8
 

 

Albert Tevoedjré 

 

Albert Tevoedjré
9
 er ombudsmand i republikken 

Benin. Han begyndte med at hylde Stéphane 

Hessel.
10

 Han henviste gentagne gange til de 

universelle værdier i den menneskelige familie, 

som blev fremhævet af forfatteren Aimé Césaire.
11

  

Den beninske ombudsmand fortsatte sin tale med 

at sige, at i Europa, om han ser det, har der i dag 

udviklet sig et uformelt medborgerskab – det 

havde man ikke for 50 år siden.  

 

(fortsættes side 12) 

                                                           
8
 Emmaus International har - på bevægelsens tre sprog, 

engelsk, fransk og spansk - udgivet bogen med den 

angivne titel. Senere blev det til en hjemmeside 

http://www.visapourlemonde.org/ ; som på andre 

Emmaus-hjemmesider skifter man mellem de tre sprog 

ved et enkelt klik. 
 

9
 Tevoedjré har haft en række poster i Benin og på 

internationalt plan – han spillede en stor rolle i landets 

demokratiseringsproces fra 1989. Sammen med Isidore 

de Souza - http://gtu.dk/nekrolog_over_de_souza.pdf - 

introducerede han Emmaus i Benin. 
 

10
 Tysk-jødisk-fransk forfatter, diplomat, 

modstandsmand (se note 7) - 20. oktober 1917 – 26. 

februar 2013. 
 

11
 Fransk forfatter og politiker (1913 – 2008), født på 

Martinique i Caribien, som hører under Frankrig. 

http://www.visapourlemonde.org/
http://gtu.dk/nekrolog_over_de_souza.pdf
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Men i dag er det truet af frygt, frygt for andre, 

frygt for forskel, frygt for religion, frygt for 

usikkerhed mv. Det bør være muligt for 

mennesket at skabe forudsætninger og 

indforståethed for at leve sammen for at fjerne alle 

disse hindringer.  

 

Stephane Hessel lancerede vigtige appeller om, at 

hvert menneske bør kunne bosætte sig i et givet 

land og forlade det igen, når han selv synes. Det er 

ikke en utopi; for Europa er nået et stykke vej, og 

så kan det også lade sig gøre i andre dele af 

verden. Hvis denne virkelighed endnu ikke sker 

andre steder i verden, skyldes det forskrækkelse. 

Vi mangler frækheden til at gøre det! Vi er bange 

for ingenting. 

 

Det er den daglige virkelighed, som bevirker, at vi 

skal leve sammen i denne verden, som er blevet så 

lille.  Samvær er ikke kun en ædel ting, men også 

realistisk. Vi skal gøre hvad vi kan for at nå det. 

Stéphane Hessel sagde: "Grænserne er lavet for at 

blive overskredet." En af de vigtigste blokeringer 

for verdensborgerskab er frygten for islam. Det 

kaldes islamofobi. Det er trist, når kristne og 

muslimer nægter at tale sammen. 

 

Taslima Nasrin 

 

Digter og forfatter Taslima Nasrin, der stammer 

fra Bangladesh, talte om dødstrusler, hun fik fra 

ekstremister for at havde kritiseret islam. Hun 

sluttede med at sige, at verden er én. 

 

Ricardo Petrella 

 

Ricardo Petrella introducerede sin præsentation 

med to spørgsmål: Hvad er beviset for, at det, vi 

er i gang med at gøre i denne eftermiddag, vil 

være en profetisk handling? Er universelt 

medborgerskab muligt? 

 

Petrella håber, at vi inden for 30 år kommer til at 

erstatte FN med en anden organisation, som skal 

hedde: ”Verdensorganisationen for 

menneskelighed”. Han fortsatte med at sige, at FN 

ikke længere repræsenterer menneskelighed og 

ikke forsvarer menneskerettighederne. 
12

 Verdens 

forskellige ledere ignorerer de mennesker, der 

lever i slumkvarterer og forsøger at undgå, at man 

opdager, at de eksisterer. Hvorfor kæmper FN 

ikke mod slumkvarterer, hvor 1,7 milliarder 

mennesker lever? 1,7 milliarder af vores 

medmennesker lever i denne verden som ulovligt 

tilstedeværende. Vores politiske ledere tjener 

penge på natur. Petrella har i årtier kæmpet for at 

forsvare den universelle ret til vand. Han sluttede 

sit indlæg med at opfordre deltagerene til at 

erklære fattigdom som en illegal tilstand. 

 

 

Tiken Jah Fakoly 

 

Tiken Jah Fakoly, musikalsk megastjerne fra 

Elfenbenskysten, hilste oprettelsen af 

Organisationen for Verdensborgerskab 

velkommen. Vesterlændinge kan rejse til Afrika, 

når det passer dem, og de bliver der ofte længe. 

Visum bliver udstedt til dem uden problemer; men 

en afrikaner kan ikke når som helst rejse til 

Vesten. Betingelserne for udstedelse af visum er 

for stive for afrikanere.  

 

Han håber, at med den nystiftede organisation vil 

afrikanere og vesterlændinge endelig nyde de 

samme rettigheder. 

                                                           
12

 Som det er tilfældet for de øvrige talere, taler 

Ricardo Petrella for egen personlige regning.   
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Fra venstre mod højre: Anzoumane Sissoko, Sarah Kaminsky, Adolpho Kaminsky,  

Constantin Simen, Gilbert Mitterrand, Tiken Jah Fakoly, Christiane Hessel,  

Reza Deghati, Carline Beaubrun, Marguerite Zanfongno 

(foto: OCU =Organisationen for Verdensborgerskab) 

 

Gilbert Mitterand 

 

Gilbert Mitterrand blev bedt om at være med i 

stedet for Federico Mayor Zaragoza, som var 

fraværende på grund af sygdom. Gilbert 

Mitterrand, formand for ”France Libertés - 

Fondation Danielle Mitterrand”, sagde, at vi må 

handle nu for at tackle migrationsspørgsmålet. Vi 

har på nuværende tidspunkt 75 millioner 

mennesker, der har forladt deres land på grund af 

klimaforandringerne. Ørkendannelsen fortsætter, 

indtørringen af søer og floder ligeså. 

Klimaforandringer accelererer. I 2030 vil antallet 

af klimaflygtninge være fordoblet. For at 

forhindre menneskelige katastrofer i 2030 bør vi 

fra nu af ændre på migrationspolitikken. 

 

Afslutningsord 

 

Formanden for Organisationen for 

Verdensborgerskab, Jean Rousseau, takkede alle 

deltagere og opfordrede dem til at støtte OCU. 

Konferencens sluterklæring blev delt ud. Formand 

ønskede stor succes til OCU. Endelig sagde han, 

at OCU vil sende en opfordring til FN i New York 

for at bede dem om at afholde en international 

konference i organisationens regi. Konferencen 

skal handle om verdensborgerskab. 

 

 

Læs sluterklæring / appel på siderne 14 og 15! 

Læs sluterklæring / appel på dette link 

http://gtu.dk/PK116-14-15.pdf  

http://gtu.dk/PK116-14-15.pdf

