
side 14              Projekt & Kultur nr. 119, maj 2014  

Foredrag om udvandring ved Emmanuelle Bouilly 

- af Julien K. M. Murhula 

Den 25. november 2013 var Roskilde Universitet 

og dets Institut for Samfund og Globalisering vært 

for et foredrag om migration. Dirigent var Eric 

Komlavi Hahonou, lektor og PhD i 

socialantropologi og etnologi. Oplægsholder var 

Emmanuelle Bouilly, phd-studerende i 

statskundskab ved Sorbonne Universitet (Paris 1) 

på det Europæiske Center for Sociologi og 

Statskundskab. 
 

I panelet var: 

 Ebbe Prag, professor ved Roskilde Uni-

versitet, Institut for Internationale Udvik-

lingsstudier. 

 Helle Stenum, ekstern lektor ved Roskilde 

Universitet, Institut for Kultur, Identitet 

og Interkulturelle Studier. 

 Nauja Kleist, Integrationsafdelingen på 

Det Danske Institut for Internationale 

Studier.  
 

Foredragets emne var:”Boat people - Senegalese 

women against illegal migration to Europe”
1
 

 

Eric Komlavi Hahonou bød velkommen, da 

konferencen blev sat i gang kl. 10. Han takkede 

ph.d. studerende Emmanuelle Bouilly for at ville 

holde foredraget. Hendes ph.d.-afhandling har 

som titlen: » Doing couscous and meetings or how 

mobilizing without protesting«
2
. Denne ph.d.-

afhandling er et politisk og sociologisk studie af 

kvindeorganisationer og forskellige konflikter i 

Senegal. Hun har udgivet en række artikler om 

ulovlig indvandring i Canadian Journal of African 

Studies og i Politique Africaine.  
 

Selve foredraget begyndte med visningen af en 

dokumentarfilm, som blev forklaret af mødeleder 

Eric Hahonou, før han gav ordet til Emmanuelle 

                                                           
1
 Mennesker i både. Senegalesiske kvinder imod illegal 

migration til Europa. 
2
 Samtaler og møder – at mobilisere uden at protestere. 

Bouilly. Filmen handler om afrikanske migranters 

forsøg på at komme til Europa, koste hvad det vil, 

på grund af den stigende fattigdom i Vestafrika. 

Foredraget tog udgangspunkt i følgende udsagn 

fra en, der ønskede at udvandre fra Afrika til 

Europa: ”Så længe der ikke er mad nok i Afrika, 

vil indvandringen aldrig stoppe, heller ikke selv 

om europæerne gør alt, hvad de kan for at blokere 

os. Ingen kan forhindre os i at tage af sted. Afrika 

er et rigt kontinent i alle henseender, også 

kulturelt; men dens rigdomme er dårligt forvaltet 

af lederne. Hvis kongen selv er en tyv, hvem kan 

anholde ham?
3
 Så længe mennesker krænkes, vil 

der være problemer.” 
 

Efter filmfremvisningen tog Emmanuelle Bouilly 

ordet og kommenterede. Hun drog paralleller 

mellem sin ph.d.-afhandling og filmen. Hun 

bebudede, at hendes oplæg ville fokusere på 

kønsdynamik i processen omkring udvandring og 

kollektiv indsats imod udvandringen. I 2006 

forsøgte mere end 30.000 afrikanere fra syd for 

Sahara at nå Spanien med båd.  
 

I Dakars forstæder har 350 mødre mobiliseret 

mod deres sønners udvandring, selv om nogle af 

dem tidligere har opmuntret og støttet udvandring. 

Foredragsholderens forskning har til formål at 

vise: 
 

1. Hvordan arbejdsdeling mellem kønnene og de 

samtidige ændringer i de senegalesiske familiers 

organisering opmuntrer unge mænd til at 

udvandre. 
 

2. Hvordan ansvar og kønsroller, herunder barsel, 

tilskynder kvinder til at deltage i udvandringen. 
 

3. Hvordan kønsidentiteter kan bidrage til, at 

kvinder protesterer mod en lang række forhold. 

                                                           
3
 - med henvisning til den almindelige praksis med 

misbrug af offentlige midler af afrikanske ledere. 
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Ud fra Emmanuelle Bouillys forskning fandt hun, 

at forventningerne og motivationerne for 

udvandring hænger sammen med følelsen af, at 

man ikke vil finde sig ikke at kunne bevæge sig 

(the refusal of involuntary immobility).  
 

Arbejdsløsheden har ramt mange senegalesere 

siden undertegnelsen af fiskeriaftaler mellem 

Senegal og EU, om bl.a. antallet af fisk, som de 

senegalesiske fiskere må fiske om året. Fiskeri var 

hovederhvervet for senegalesiske mænd. Da det 

ikke længere er muligt at fiske, må senegalesiske 

mænd finde noget andet at lave, og udvandring 

kan se ud til at være mere rentabelt. 
 

Senegalesiske mænd udvandrer for at forlade 

denne tilstand af ufrivillig immobilitet samt nå 

frem til en respektabel social position. En ledig 

mand bliver ikke respekteret i samfundet. Disse 

mænd kan ikke opnå status af selvstændige 

voksne. Unge mennesker foretrækker at udvandre 

for at undslippe en frustrerende social status 

(escaping a frustrating social status). Unge 

udvandrer for at flygte fra status som »cadet 

social«
4
. 

 

Mødrene opmuntrer deres sønner til at emigrere 

på grund af deres manglende evne til at brødføde 

familien. Mændenes manglende evner til at 

forsørge deres familier, arbejdsløshed, 

håndgribelig fattigdom i en landsby, der var rig i 

fortiden, polygami osv. osv., alt dette til sammen 

fremkalder udvandring.  

                                                           
4 "Cadet" er fransk og betyder det sidste barn i 

familien, dvs. den som familien altid behandler som et 

barn, som en person der er ikke voksen nok og som 

skal hjælpes eller passes af de voksne i familien. Så 

"Cadet social" betyder en person som ikke producerer 

noget i samfundet, som ikke bedrager til samfundets 

udvikling, som ikke betyder så meget for samfundet og 

i samfundet, etc. 

  

 

Man siger ofte i Senegal, at: "Problemerne er i 

Afrika og løsningerne i Europa." 
 

Taleren viste, at udvandringen til Europa ikke kun 

har fordele, som de unge senegalesere tror. Mange 

unge forulykker i Middelhavet, når de ønsker at 

rejse til Spanien eller Italien. 
 

Derfor blev der i april 2006 stiftet en forening 

kaldet ”Collectif des femmes contre l’immigration 

clandestine”
5
. Disse senegalesiske kvinder har 

som mål at vise de negative virkninger af ulovlig 

udvandring. De er ivrige efter at standse 

udvandringen af unge til Vesten. Militariseringen 

af Europas grænser har afskrækket udvandringen 

en smule, men har ikke stoppet den. 
 

Efter Emmanuelle Bouillys oplæg talte Nauja 

Kleist fra Dansk Institut for Internationale Studier 

(DIIS). Hun arbejder ved DIIS-instituttet for 

Migration. Hun talte ud fra sine erfaringer med 

migration i Vestafrika. 

…………………………. 

 

PS fra redaktionen af Projekt & Kultur: 
 

Vi har skrevet til Emmanuelle Bouilly og spurgt 

hende: 

 Om mødregruppen har andre formål end 

at forhindre sønnerne i at udvandre. 

 Hvilke midler gruppen tager i brug for at 

opnå sine mål. 

 Om mødregruppen faktisk har opnået 

resultater, f. eks., at konkrete personer 

har undladt at udvandre. 

Emmanuelle Bouilly har ikke svaret. Skulle vi 

alligevel høre fra hende, vil vi fortælle det i et 

senere nummer. 

                                                           
5
 Sammenslutningen af Kvinder imod Ulovlig Migrati-

on. 


