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Migrationer: Illusioner, løgne, kendsgerninger 

- af Emmanuel Terray, fransk sociolog og 

antropolog 

- oversat af Birgit Vanghaug 

- fodnoter af Jørgen Olsen – dog er note 4 

forfatterens 

- Vi har valgt at anvende ordene migrant og 

migration. I Gyldendals fransk-danske ordbog 

oversættes migrant med gæstearbejder og 

med omkringvandrende. Indlægget her 

handler om 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. 
  

 

Den franske og europæiske indvandringspolitik er 

baseret på fire grundantagelser, som man kan 

formulere således: 

1. Det er muligt at dæmme op for migration 

via politiske og administrative 

forholdsregler. 

2. Hvis vores årvågenhed slappes, vil vi 

blive truet af en flodbølge eller en 

invasion. 

3. I perioder med arbejdsløshed er det 

umuligt at modtage nye immigranter. 
4. Kun udvikling vil gøre det muligt at 

inddæmme strømmen af immigranter. 

Man må altså yde en massiv hjælp.  
   

Ikke alene er ordvalget odiøst, men bygger også 

på falske antagelser, afledt af en fejlagtig analyse 

af migrationen som fænomen. 

 

1. Det er muligt at dæmme op for 

migration via politiske og 

administrative forholdsregler. 

 

Denne sætning hviler på forestillingen om, at 

migration er en slags overfladisk og marginal 

hændelse i vores historie, og at det derfor er 

muligt at holde den tilbage eller endda forbyde 

den. 

Man må huske på, at folkevandringer er et meget 

gammelt fænomen, som udvikler sig sammen med 

verdenshistorien: Det er jo vitterlig ved 

folkevandringer, at den menneskelige art har 

udbredt sig fra Afrika til hele planeten.  

 

Fra barbarernes invasioner til de arabiske 

erobringer og til indtagelsen af den nye verden har 

folkevandringerne skiftet sted og retning; men de 

er aldrig ophørt.  

 

Tværtimod har ethvert forsøg på at forhindre dem 

- fra den store kinesiske mur til de romerske limes 

(grænsevolde) - været forgæves. Først er man gået 

uden om disse forhindringer for i næste omgang at 

vælte dem. 
 

Faktisk er folkevandring den ældste form for 

frihed: frihed til at komme og gå. Denne frihed er 

siden de ældste tider gået forud for alle andre 

friheder: forsamlingsfrihed, ytringsfrihed osv.  

 

I lange perioder har den været selve definitionen 

på frihed: Slaven var ikke fri, fordi han ikke 

kunne forlade sin herres hus, hjorten var ikke fri, 

fordi den ikke kunne fjerne sig fra sin herres 

domæne.  

 

Migranterne i dag såvel som i går har den 

overbevisning, dybt integreret i ånd og hjerte, at 

migration er en fundamental ret for mennesket, og 

at ingen har myndighed til at forbyde dem denne 

handling.  

 

Hvis vi deler denne opfattelse - sådan er det for 

mig - må vi forstå konsekvenserne og afvise en 

verden, hvor alene folk fra rige lande har lov til at 

cirkulere frit, mens folk fra fattige lande er henvist 

til at blive boende, hvor de er. 

 

Endvidere er det nødvendigt at understrege, at 

folkevandring er indskrevet i selv kernen af vores 

økonomiske og sociale system. Hvad enten vi kan 

lide det eller ej, lever vi i et kapitalistisk system.  
 

(fortsættes side 10) 
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Migrationer: Illusioner, 

løgne, kendsgerninger 
 

(fortsat fra side 9) 
 

Men kapitalismen indbefatter i selve sin definition 

ikke alene friheden til fri handel med kapital - 

sådan at kapitalen kan flytte sig derhen, hvor 

profitten er højest, men også det frie marked, 

således at arbejderne kan flytte sig derhen, hvor 

lønningerne er de bedste. 

 

Disse to former for frihed er nødvendige for at 

gennemføre to reguleringer - regulering af 

profittaksten og regulering af lønninger - til 

afbalancering af systemet.  

 

Selvfølgelig har der i virkeligheden været opstillet 

barrierer - først og fremmest de nationale grænser 

- både for den fri bevægelighed af kapitalen som 

for arbejdet. Men for kapitalismen er disse 

barrierer kunstige, og derfor har man i det lange 

løb tenderet mod lidt efter lidt at fjerne dem.  

 

Dette er tydeligvis sandt for den frie 

kapitalbevægelighed, som i dag er helt 

gennemført; men det er ligeledes sandt for 

arbejdets frie bevægelighed, eftersom vi er vidne 

til en permanent udvidelse af territorier, hvor 

arbejdet kan cirkulere frit.  

  

Før den franske revolution cirkulerede arbejderne 

ikke frit fra den ene provins til den anden: 

Revolutionen og kejserdømmet indebar en 

oprettelse af et nationalt marked for arbejdet; for 

øjeblikket ser vi et europæisk arbejdsmarked 

forme sig. Der er ingen grund til, at denne 

udvidelsesproces skulle slutte.  

  

At arbejdsbevægeligheden har rod i selve hjertet 

af det kapitalistiske system, finder vi endnu et 

indicium på i den kendsgerning, at arbejdsgiverne 

- lige fra de første år i den industrielle revolution - 

altid har været positivt indstillet omkring åbning 

af grænser og arbejdernes fri bevægelighed.  

 

Ganske vist var og er de ikke for lighed i 

lønninger og rettigheder for indfødte arbejdere og 

udenlandske; tværtimod insisterer de på, at 

konkurrencen med de udenlandske arbejdere vil 

undergrave fordelene i indvandringslandet. Men 

for at der overhovedet kan være en konkurrence, 

insisterer de på, at grænserne skal være åbne.   
  

For det tredje giver globaliseringen en yderligere 

impuls til migration, idet den først og fremmest 

betragteligt reducerer prisen på transport og 

kommunikation.  

 

I øvrigt udbreder den over hele kloden 

informationer og billeder om modtagerlandene, 

der virker tillokkende for migranterne. Endelig og 

især virker den for migrationen som en form for 

modstand mod nye former for den globaliserede 

kapitalisme. 

  

Hvad er egentlig globalisering? Det er den 

finansielle kapitals dominans over alle andre 

former for kapital, og det er dens dominans over 

arbejdet.  

 

Hvad er basis for denne overmagt? Det er 

mobiliteten uden grænser og deraf den nomadiske 

karakter. Den finansielle kapital er ikke længere 

knyttet til noget bestemt territorium, og takket 

være it-teknologi kan den flytte sig øjeblikkeligt 

fra den ene ende til den anden på kloden.  

 

Den kan altså sætte alle territorier op imod 

hinanden i konkurrence og tvinge dem til at 

opfylde alle fordringer, gribe alle muligheder for 

profit, som tilbyder sig og straks trække sig 

tilbage fra situationer, hvor man støder på 

vanskeligheder.  

 

Over for denne ”nomadisme”, kan migrationen 

betragtes som en bestræbelse på at opbygge en 

kontranomadisme for arbejdskraften, altså som en 

modstand over for kapitalens fri bevægelighed 

sætte en tilsvarende fri bevægelighed for 

arbejdskraften. Det er som sådan, at bogen 

”Empire” (Exils, 2000) af Michael Hardt og 

Antonio Negri hylder migrationen, og især den 

illegale, som den mest moderne form for 

modstand mod den globaliserede kapitalisme.  
 

Endelig er det rigtigt, at der ved de rige landes 

grænser føres en sand krig mod migranterne med 

disse landes politistyrker og bevæbnede hære.  
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Man disponerer over et imponerende arsenal – 

helikoptere, hurtigbåde, elektriske hegn, radarer 

etc. – og over alle den moderne teknologis nyeste 

ressourcer. Tilsyneladende er vi altså vidne til en 

kamp mellem jern og jord, og vi ved, i hvilken 

grad denne kamp er morderisk for migranterne.  
 

Imidlertid er ligevægten mellem disse kræfter 

mindre ugunstig, end det ser ud til, idet også 

migranterne, især de illegale, nyder godt af alle de 

trumfkort, som nomaderne til alle tider har nydt 

godt af i deres møde med de fastboende: De er 

overlegne i antal, og den moralske styrke – 

beslutsomhed, mod, opfindsomhed – er på deres 

side. 

 

De kan vælge øjeblikket og stedet, hvor de vil 

forsøge at komme igennem, og de opfinder hele 

tiden nye måder at overskride forhindringer på. 

Kort sagt: Overraskelseseffekten spiller i deres 

favør over for modstanderne, som skønt de er 

overbevæbnede stadig er i defensiven. 

 

Jeg har ofte sammenlignet kampen mellem 

migranterne og grænsevagterne med kampen 

mellem en elefant og en kolonne af myrer. Lad os 

forestille os en elefant, som vil forbyde myrerne 

adgang til sit territorium: Den tegner omkring sig 

en cirkel, som den gennemtraver uden ophør, alt 

imens den knuser myrerne med sine store fødder. 

Men myrekolonnerne kommer igen i tusindvis, og 

de forstår at undslippe med megen 

udspekulerthed. Til slut tilhører sejren dem, og 

elefantens territorium er uafværgeligt deres. 
 

Denne fabel beskriver på en træffende måde det, 

der er i færd med at ske ved de rige landes 

grænser: På trods af alle de barrierer, som sættes 

op, fortsætter den illegale indvandring, og ingen 

tror, at disse tiltag vil aftage, snarere tværtimod, 

idet ingen stat har nogen vægt imod beslutningen 

om migration. Denne beslutning tages af individer 

eller par, undertiden hele familier eller 

landsbyfællesskaber, om det så bare er for at 

samle de nødvendige ressourcer.  

 

Men autoriteter bliver aldrig spurgt, hverken dem 

i hjem- eller i ankomstlandene. Hvis de sidste 

tilbyder visa, tager man imod det; men hvis de  

 

nægter, undværer man det. Som jeg har nævnt 

ovenfor, mener indvandrerne, at de i bund og 

grund udøver en umistelig ret. Følgelig, og 

modsat hvad man tror, har staterne kun lidt greb 

om migrationsfænomenet, og de aftaler, som de 

indgår indbyrdes for at kontrollere, afslører 

snarere en selvillusion. 

  

Kort sagt: At foregive at kunne forhindre 

migration, er som den persiske kong Xerxes' 

forblindelse, da han ville inddæmme havet. 

 

 

2. Hvis vores årvågenhed slappes, vil vi 

blive truet af en flodbølge eller en 

invasion. 

Lad os først se på nogle tal: 

For statistikerne i FN er en migrant en person, 

som slår sig ned i udlandet for mere end et år. I 

følge denne definition er der i verden i dag 

omkring 200 millioner migranter, eller 3 pct. af 

verdens befolkning. Tallet vokser jævnt; men 

forøgelsen er forbundet med omfanget af 

globaliseringen.  

 

Men især må det bemærkes, at hvis den enorme 

majoritet af migranter forlader et fattigt land, 

vandrer mere end halvdelen af dem fra et fattigt 

land til et mindre fattigt. Kun 45 pct. af dem 

drager imod et af de rige lande. Om så er – hvad 

der står tilbage at bevise – at migrationen er en 

byrde, så hviler denne byrde hovedsagelig på de 

fattige lande. 

 

For det andet hviler fantasiforestillingen om 

flodbølge på en ide om, at den økonomiske 

elendighed – altså kløften mellem levestandarden 

mellem de rige og de fattige lande – skulle være 

hoveddrivkraften for migrationen. Da denne kløft 

ikke bliver mindre, men tværtimod bliver dybere i 

Afrika, vil bølgen svulme op konstant. Heraf den 

skræmmende idé om invasion. Men analyse såvel 

som erfaring viser, at dette kun er en samling 

falske forestillinger.  
 

(fortsættes side 12) 
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Faktisk viser det sig, at hvis den økonomiske nød 

var hovedårsagen til migration, skulle man se en 

ensartet migration fra alle fattige lande, og det 

skulle være de fattigste, som tog af sted som de 

første. Men det er slet ikke det man ser.  

 

Migrationen er ikke ens fra de fattige lande - 

tværtimod har den afsæt ret lokalt og afgrænset: 

Fx stammer mere end halvdelen af den afrikanske 

indvandring til Frankrig fra én zone, hvor floderne 

Senegal og Niger udspringer, i de fælles 

grænseområder mellem landene Senegal, Mali, 

Mauretanien og Guinea. Det handler helt sikkert 

om et fattigt område, men ikke mere end 

naboområderne i Burkina Faso eller Niger, som 

kun står for en svag grad af udvandring mod 

Frankrig. 

 

Ligeledes – indtil for nylig – kom næsten alle 

indvandrere fra Kina til Frankrig fra en provins, 

Zhi Jiang, og endda et eneste distrikt i denne 

provins, det berømte Wen Zhou. Og endda var 

dette distrikt langt fra fattigt, men var et af de 

første til at åbne sig for international handel og 

udenlandske investorer efter Mao Zedongs død.  

 

Man vil kunne finde lignende lokalt centrerede 

fænomener i den europæiske indvandrerhistorie. 

Det var fx indbyggerne i Barcelonette, som tog af 

sted i slutningen af det 19. århundrede for at slå 

sig ned i Mexico, og ikke dem fra Briancon, Gap, 

Digne eller Embrun
1
.  

 

Denne snævre lokalisering af udrejsesteder viser, 

at den økonomiske faktor, selv om den er 

overordentlig vigtig, på en vis måde er 

underordnet en del andre faktorer af social og 

kulturel karakter.  

 

Især er traditionen for udvandring enormt 

afgørende: De gamle gør det lettere for de nye, og  

                                                           
1
 Byer i de franske Alper. 

 

udvandringen bliver en adfærdsmodel samtidig 

med en slags overgangsritual, hvor de unge får 

status af voksne. Særlige forhold kan også spille 

ind, såsom et-barns-politikken i Kina, som bliver 

håndhævet med stor brutalitet af den kinesiske 

regering. 

  

I det hele taget er det i mindre grad nød, der får 

folk til at tage af sted end det er det, jeg ville 

kalde “håbløshed”. En fattig, som har mulighed 

for at forbedre sin situation ved hårdt arbejde, 

vælger ikke eksilet.  

 

Til gengæld, hvis man lever i et fastlåst samfund 

uden muligheder pga. statslige og bureaukratiske, 

ineffektive og korrupte strukturer, og hvis I så fald 

alle ens anstrengelser og initiativer støder imod 

inkompetence og griskhed hos et par almægtige 

apparatchiks
2
, så er alt håb ude, og den eneste vej 

til overlevelse er flugten.  
  

En bemærkning til dette punkt: Disse blokerede 

samfund med autoritære og korrupte regeringer er 

meget ofte opretholdt af vestlige magter, som er 

ivrige efter at fastholde en politisk klient, der 

styrker deres interesser. Således nærer disse 

magter på den ene side migrationen, som de på 

den anden side foregiver at forhindre.  

 

Men ellers er beslutningen om at udvandre helt 

rationel. I sin bog ”At tage eller ikke tage ordet” 

(Fayard 1995) viser Albert Hörschmann så 

glimrende, at i en stat med et utåleligt regime har 

et individ to muligheder: oprøret eller flugten.  
 

Hvis protesten skal have effekt, skal den kunne 

udtrykkes, og den skal være kollektiv. Sagt på en 

anden måde skal både frihed til tale og frihed til 

forsamling være sikret. Men hvis disse friheder er 

hensygnende, er den eneste rationelle løsning 

flugten. 

  

Således forklares også den kendsgerning, at hvis 

udvandringen i almindelighed tager afsæt i de 

fattige lande, så er det ikke de fattige i de fattige 

lande, som er de første til at tage af sted, eller som  
  

                                                           
2
 Skrankepaver. 
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er de talrigeste. Først og fremmest koster rejsen et 

minimum af ressourcer, om det så bare er at betale 

rejseudgifterne.  

 

I øvrigt udvandrer også den, der ejer en ”social og 

kulturel kapital”, en knowhow, et erhverv, en 

kompetence, som han har til hensigt at bruge i det 

land, hvor han kommer frem.  

 

En undersøgelse, som er lavet af Collectif de 

Sans-papiers
3
 i Lille, blandt dem af deres 

medlemmer, som har bragt deres papirer i orden, 

afslører, at 48 pct. af dem har studentereksamen 

eller en grad derover. Det drejer sig altså ikke om 

proletarer i den klassiske betydning af ordet, men 

snarere folk, der udgår fra middelklassen. 
 

Sidste punkt: Man må ikke alene tænke på de 

faktorer, som skubber migranten ud af hans land 

(push), men også dem, der trækker ham til den 

ene eller den anden del af verden (pull). Alle 

kender myten om den europæiske rigdom, der 

skulle tiltrække migranterne, som magneter 

tiltrækker filspåner. Myten er ikke skabt af de 

eksisterende procedurer for, ”hvordan man bringer 

sine papirer i orden”, som migranterne udmærket 

ved er tilfældige og vanskelige. 

 

Myten eksisterer i kraft af et betragteligt og 

vedvarende tilbud af illegalt arbejde, som udfolder 

sig med tolerance, ja endda velvilje fra magtens 

side. Alle indvandrere ved, at når han kommer til 

Frankrig eller det øvrige Europa vil han finde 

arbejde i dagene eller ugerne, der kommer. Det er 

ganske vist sort arbejde under elendige forhold for 

ussel løn; men det er arbejde.  

 

Ydermere er disse arbejdstilbud forbundet med 

det fænomen, at visse virksomheder ikke kan 

flyttes fysisk, hvor man ville gøre det, hvis det var 

muligt: Byggeri, offentlige arbejder, 

restaurationer, rengøring, sikkerhed, pleje. 

 

For disse virksomheder finder man - takket være 

tilstrømningen af udenlandsk arbejdskraft, der 

arbejder illegalt - en arbejdskraft, som man kan 

                                                           
3
 Arbejdsgruppen vedr. dem uden papirer, dvs. identifi-

kationsdokumenter. 

byde de samme betingelser som arbejdskraften i 

tredjeverdenslande: lave lønninger, ingen 

rettigheder, lydighed etc.  

 

Disse iagttagelser kaster et skarpt lys over 

regeringernes hykleri, når det gælder indvandring. 

Vores ledere proklamerer gerne, at de vil fjerne 

den illegale indvandring. Men hvis de virkelig 

kastede sig ud i denne politik, ville vigtige 

sektorer af økonomien øjeblikkeligt blive 

lammede.  

 

De love, der undertrykker ulovlig indrejse og 

ophold såvel som illegalt arbejde, udfylder en helt 

anden funktion: Det drejer sig på den ene side om 

at sikre sig, at de nyankomne bliver godt placeret i 

denne tilstand af administrativ utryghed, som 

stiller dem til rådighed for enhver udnyttelse og 

enhver form for slaveri.  

 

Og på den anden side drejer det sig om at 

bibeholde de illegale indvandrere i angst, så de 

accepterer deres skæbne uden et kny. De nylige 

strejker hos de illegale arbejdere viser tydeligt, at 

denne politik er i færd med at nå sine grænser.
4
  

 

(fortsættes side 14) 

                                                           
4
 Den nyere historie kan give os endnu et argument: før 

1974 var de franske grænser åbne, og verden var ikke 

mere rig end i dag. Men der opstod ingen flodbølge. 

Tværtimod måtte de store franske bilindustrier 

organisere veritable hvervekampagner i Kabylien, i 

Aurèsbjergene og i Atlasbjergene i Marokko for at 

rekruttere arbejdere, der altså ikke strømmede frem af 

sig selv. Ligeledes skyndte befolkningerne i Sahel- 
regionen, der i 1970-71 blev ramt af en voldsom tørke, 

sig heller ikke til Frankrig.  

Endelig, da Portugal og Grækenland kom ind i EU, var 

levestandarden i disse lande meget lavere end i de 

fællesskabets andre lande. Alligevel ”invaderede” 

hverken portugiserne eller grækerne Europa. De 

massive tilstrømninger, som ses med mellemrum, er 

opstået på grund af krige, som de vestlige magter og 

deres algierske eller russiske venner har ført i Algeriet, 

i Irak, i Afghanistan og i Tjetjenien. 
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3. I perioder med arbejdsløshed er det 

umuligt at modtage nye immigranter. 
 

Også denne antagelse hviler på en falsk analyse. 

For det første er arbejdsløsheden hos indvandrere 

fra lande uden for EU dobbelt så stor som det 

nationale gennemsnit: 20 pct. er uden job, mens 

tallet for de ”indenlands” kun er på 9 pct. Denne 

forskel viser tydeligt den rolle udlændingene 

udfylder, nemlig som ”stødpude”. I tilfælde af 

krise er det oftest indvandrerne, der er ufaglærte 

og uden stemmeret, som først afskediges, og så er 

det dem, der først og fremmest har betalt 

omkostningerne for den industrielle 

rekonstruktion i 70'erne og 80'erne. Hvis deres job 

havde været besat af franskmænd, ville det have 

været disse sidste, som ville være blevet ramt, og 

tallet på arbejdsløse franskmænd ville være 

tilsvarende forhøjet. 

 

For det andet hviler antagelsen om, at det skulle 

være nødvendigt at standse indvandring i perioder 

med arbejdsløshed, på den hypotese, at der i 

Frankrig eksisterer et eneste samlet 

arbejdsmarked, hvor både indvandrere og 

indbyggere strides om disponible job, så det der 

vindes af den ene part, tabes af den anden.  
 

Men virkeligheden er helt anderledes: Faktisk må 

vi konstatere, at der findes flere arbejdsmarkeder, 

og at er adskilt af uigennemtrængelige 

skillevægge. Sektorer som byggeri, restaurationer, 

rengøring og sikkerhed er overvejende reserveret 

indvandrere. De tager ikke arbejdet fra nogen; for 

ingen indbygger ville acceptere at arbejde for så 

ringe lønninger og sikkerhed som i de brancher. 

Sagt på en anden måde: indvandrerne påtager sig 

opgaver, som indbyggerne ikke vil have, opgaver 

som er karakteriseret ved at være beskidte, 

vanskelige og farlige.
5 

  

                                                           
5
 På fransk dégueulasses, difficiles, dangereuses. 

Endelig må man være ”keynesianer”
6
: De 

udenlandske arbejdere er både producenter og 

forbrugere; de bidrager til den efterspørgsel, som 

er den vigtigste faktor for vækst. Selv de beløb, 

der ekspederes til hjemlandet, bruges ofte til at 

købe produkter af europæisk oprindelse. 
 

 
 

4. Kun udvikling vil gøre det muligt at 

inddæmme strømmen af immigranter. 

Man må altså yde en massiv hjælp.  
 

Jeg skal over for denne antagelse nøjes med tre 

bemærkninger: 
 

For det første, hvis dette skulle være rigtigt, ville 

det være på tide at skride fra ord til handling. Nu 

har denne diskurs løbet i 30 år. Hvad har man 

gjort i denne periode for at iværksætte de 

foranstaltninger, som enhver ved er nødvendige 

for udviklingen: gældssanering, stabilisering af 

kurserne for råvarer, stop for den stadige 

forringelse af betingelserne for udveksling af 

råvarer og bearbejdede varer?  

 

På den anden side, hvorfor er beløbet for offentlig 

hjælp, vurderet efter PIB, konstant for 

nedadgående? Frankrig havde forpligtet sig på at 

yde udviklingshjælp på 0,70 % af sit PIB. Ydelsen 

er i dag på 0,34 %, og dette tal daler for hvert år. 

  

Endelig kan man stille spørgsmålet: Hvorfor 

prøver Frankrig og Europa at pålægge de 

afrikanske lande overenskomster for økonomisk 

partnerskab, som vil underlægge de økonomiske 

relationer mellem de to parter reglen for fri 

udveksling?  

 

Hvis overenskomsterne bliver vedtaget, vil 

europæisk landbrug, der er urimeligt 

subventioneret kunne udkonkurrere det afrikanske 

landbrug, som allerede har det dårligt. Således 

ruineret, vil de afrikanske bønder vælge at 

udvandre. Altså vil Frankrig og Europa endnu en 

gang give næring til en udvandring, som de på den 

anden side foregiver at modarbejde. 
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Det er nytteløst at stille migration og udvikling op 

som modsætninger: De to fænomener er ikke 

hinandens modsætninger, men komplementære. 

Enhver ved, at de summer, der sendes af 

migranterne til deres familier – både kvantitativt 

og kvalitativt – er meget højere end den officielle 

udviklingsbistand. Kvantitativt: På verdensniveau 

er cifrene henholdsvis 150 og 100 milliarder 

dollars. Endnu mangler vi en præcis klarlægning 

af de beløb, der omtales som udviklingsbistand; 

men vi ved dog, at nogle lande henregner udgifter 

til militært samarbejde og til hjemsendelse af 

illegale migranter til at være en del af 

udviklingsbistanden.  Kvalitativt: Pengene, som 

sendes hjem af migranterne ender faktisk hos 

dem, der har behov og giver dem mulighed for at 

grave brønde, bygge skoler, sundhedsklinikker 

etc., hvorimod en meget stor del af den officielle 

bistand går til spilde eller forsvinder i 

korruptionens sump. 

 

Under disse betingelser burde enhver ærlig aftale 

om samarbejde mellem Europa og Afrika 

indeholde en klausul om fri bevægelighed, som 

tillod migranterne at komme til Europa og tjene til 

livets opretholdelse for både dem selv og deres 

pårørende, og at tage af sted igen, når de 

vurderede det formålstjenligt i forhold til deres 

uddannelse og de kompetencer, som de har opnået 

under deres ophold i udlandet.  

 

Endelig er alle eksperter enige om at erkende, at i 

det mindste på kort og gennemsnitligt sigt forøger 

udviklingen migrationen i stedet for at mindske 

den. Det er den berømte hump-migration, som 

engelsksprogede forskere ynder at arbejde med: I 

forhold til udviklingsprocessen tager 

migrationerne form af en pukkel. 

 

Hvad er udvikling? Det er overgangen fra et 

arkaisk
7
 og ineffektivt økonomisk og socialt 

system til et system, der er mere moderne og 

produktivt.  
 

Men denne overgang fuldføres jo ikke fra den ene 

dag til den anden, og i løbet af processen 

kommer en periode, hvor det gamle system er 
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fuldstændig opløst, mens det nye ikke endnu er på 

plads. På den måde åbner sig et flydende rum 

gunstigt for migrationer. Folk, der ikke længere 

kan leve af det gamle system, og som endnu ikke 

kan leve af det nye, er naturligvis tilbøjelige til at 

tage væk. 
 

Helt konkret begynder udvikling som regel ved 

forøgelse af effektiviteten i landbruget. Dette 

”frigør” en betydelig mængde af arbejdskraft, som 

stiler mod byerne. Men her tilbydes der endnu 

ikke arbejde, der gør det muligt at ansætte de 

nyankomne. Under disse betingelser er udrejsen 

en naturlig løsning. 

Kort sagt, så er det selvfølgelig nødvendigt at 

støtte udvikling og gøre den mere effektiv end 

tidligere. Men med udviklingen at forvente en 

afslutning på migrationer, dette er – i det mindste 

på kort eller gennemsnitligt sigt som sagt – at 

narre sig selv. 

For at konkludere: Tilhængere af den officielle 

politik har for vane at kalde deres modstandere for 

utopister, engleagtige og idealister. Kun deres 

teser passer på virkeligheden, og der er ikke noget 

alternativ. Jeg håber at have vist, at det forholder 

sig på en anden måde: I virkeligheden hviler den 

officielle politik på et enorm ophobning af falske 

ideer, fordrejede analyser, fantasiforestillinger og 

blindhed, som netop skaber et sandt monument af 

uvirkelighed.  

 

Når vi modsat beder om respekt for migranternes 

rettigheder, regulering for de illegale og 

tilbagevenden til fri bevægelighed med lige 

rettigheder, er det os, der er realister, fordi vi tager 

højde for den uafvendelige virkelighed for 

migrationen i verden i dag, og i stedet for at 

benægte den tænker vi på midler til at organisere 

den, så den er gavnlig for alle berørte parter.  

 

Et sådant tiltag kræver i sandhed, at man tager 

mange ting op til genovervejelse, såsom 

fordomme, illusioner, vaner. Kun på den måde vil 

man kunne iværksætte en politik, som på én gang 

stemmer overens med tingenes tilstand og 

respekterer migranternes rettigheder og 

værdighed.  


