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Demonstration for migranters rettigheder – foran Palais de la Porte Dorée i Paris, som er det Nationale 

Museum for Immigrationshistorie. Nathalie Péré-Marzano ses yderst til højre  

– til venstre for hende Damien Carème. 
(foto: Patrick Piro) 

 

En alternativ migrationspolitik er mulig 
 

Vi beviser det hver dag som lokale myndigheder, folkevalgte 

repræsentanter og aktører fra civilsamfundet  

- af Damien Carème, formand for 

ANVITA (Association nationale des 

villes et territoires accueillants = Den 

Nationale Forening for Gæstfrie Byer 

og Lokalsamfund) og Nathalie Péré-

Marzano, forkvinde for 

Organisationen for Universelt 

Medborgerskab1. 

- oversat af Sara Grund Sørensen fra 

https://www.emmaus-

international.org/en/news/2161-open-

letter-an-alternative-migration-policy-

is-possible.html  
- fodnote ved Jørgen Olsen. 

 

Overalt i verden er det på daglig basis 

lokale og regionale myndigheders ansvar, at 

modtage og integrere migranter, med støtte fra 

civilsamfundet dvs. engagerede borgere og 

foreninger. Det er på det lokale niveau, at man 

behandler ansøgninger om bolig, adgang til 

sundhedsvæsenet, beskæftigelse og uddannelse 

for nytilkomne. Det er endvidere på det lokale 

niveau, at gæstfrihed og generøsitet fra de 

lokale beboere udspiller sig, og hvor man 

forsøger at tackle de spændinger der måtte 

opstå. Det er på det lokale niveau, man 

sameksisterer.  

 

Alligevel er det vores nationale regeringer, 

som vedtager migrationspolitikken. Dem, og 

dem alene. De fleste nationale regeringer har 

valgt at lukke deres grænser for strømmen af 

mennesker, som ankommer i søgen efter et 

bedre liv. Sådanne fjendtlige nationale 

migrationspolitikker finder vi umenneskelige! 

 

 
1 Grundlagt i 2013 af Emmaus International og to 
rent franske organisationer: Utopia og France 
Libertés – Fondation Danielle Mitterand. 

 

https://www.emmaus-international.org/en/news/2161-open-letter-an-alternative-migration-policy-is-possible.html
https://www.emmaus-international.org/en/news/2161-open-letter-an-alternative-migration-policy-is-possible.html
https://www.emmaus-international.org/en/news/2161-open-letter-an-alternative-migration-policy-is-possible.html
https://www.emmaus-international.org/en/news/2161-open-letter-an-alternative-migration-policy-is-possible.html


Projekt & Kultur nr. 142, februar 2020              side 15 

 

Vi er forargede over den påvirkning som disse 

politikker har på dem, som er i eksil og som 

passerer gennem vores byer, eller dem som 

ønsker at slå sig ned. 

 

Eksempler på umenneskelig og 

fjendtlig migrationspolitik 
 

Strengere regler for familiesammenføring 

bidrager til en yderligere eskalering af den 

umenneskelige tilgang. Det gælder også den 

nylige udnævnelse af en europæisk 

kommissær som ansvarlig for migration, for at 

”beskytte vores europæiske livsform”, en 

formulering, der tilsyneladende nyder støtte fra 

flertallet af beslutningstagerne i Europa.  

 

En sådan tilgang, som forstærker 

spændingerne ved at gøre migration til et 

”problem” og en ”krise” som roden til alle 

vores økonomiske og sociale udfordringer, kan 

vi ikke længere leve med. De daglige dødsfald, 

i Middelhavet og andre steder, er en 

skræmmende demonstration af virkningerne af 

en umenneskelig migrationspolitik.  

 

Migration er en del af det 21. århundrede! 

Vores tilgang må være den udfordring, der 

ligger i at overveje en fælles fremtid i en 

fredelig verden. Som lokale myndigheder, 

lokale embedsmænd samt aktører fra 

civilsamfundet beviser vi hver dag, på 

græsrodsniveau, at alternativer er mulige og 

realistiske og må kunne bruges også i de større 

sammenhænge.  

 

Eksempler på anderledes tilgange 
 

Mange lokale erfaringer med partnerskab med 

civilsamfundet er allerede opstået rundt om i 

verden: Sao Paulo i Brasilien tillader migranter 

at blive valgt til kommunale råd; i Barcelona i 

Spanien hjælper myndighederne asylsøgerne 

med de administrative procedurer; New York 

og San Francisco i USA har udnævnt sig selv 

til ”fristedsbyer” for på den måde at formulere 

og formalisere deres modstand mod 

diskriminerende lovgivninger.  

Bayonne og Rouen i Frankrig fortsætter med 

at byde migranter velkomne på trods af 

regeringens fjendtlighed; Palermo i Italien har 

vedtaget denne erklæring: ”Vi bevæger os fra 

at betragte migration som en lidelse til at 

betragte mobilitet som en ubøjelig 

menneskerettighed.”  

 

Alle disse erfaringer beviser, at vi sammen kan 

opstille realistiske og intelligente forslag, 

fjernt fra lovgivninger om afstand og 

afvisning. Baseret på disse erfaringer går vi 

ind for en anderledes migrationspolitik, for et 

alternativt syn på migrationslovgivning 

sammenlignet med den lovgivning, der 

pålægges os fra de nationale niveauer eller fra 

den Europæiske Union. Sammen arbejder vi 

for betingelsesløs gæstfrihed over for 

mennesker, som søger tilflugt og for at fremme 

migrationspolitik, som respekterer alle 

menneskers rettigheder.   

 

Dette er grunden til at vores to organisationer i 

dag lancerer en forenet front i en bæredygtig 

alliance mellem lokale myndigheder og 

civilsamfundet. En alliance som er uden 

fortilfælde for at promovere lokale initiativer 

udført af lokale myndigheder og sociale 

bevægelser. En alliance til at forsvare, fra det 

lokale til det internationale niveau, en 

migrationspolitik baseret på en værdig 

velkomst og respekt for fundamentale 

rettigheder hvilket er del af en global vision 

for medborgerskab. 

  

En alliance hvis hovedsagelige fokuspunkter 

vil være at tillade migranter at være aktører i 

vores byer, borgere i vores byer; at 

rekonstruere vores velkomstpolitikker for at 

give os muligheden for at genopfinde vores 

demokratier på lokalt plan; for at ændre synet 

på migration til et som er rodfæstet i historisk 

virkelighed og ægte statistik, og derved fjerne 

indflydelsen fra de fremmedfjendtlige 

tendenser.  

 

En anden migrationspolitik er mulig: det 

beviser vi hver dag!  


