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Den Internationale Migrantdag 18. december 2019 
- budskab fra generalsekretæren  

for Afrikas Forenede Bystyrer og Lokalregeringer1 

-  
- af Jean Pierre Elong Mbassi 

- oversat fra engelsk af Helene Sophie 

Holmgreen Hansen - fra Emmaus 

Internationals hjemmeside 

HTTPS://WWW.EMMAUS-

INTERNATIONAL.ORG/EN/NEWS/2176-

UCLG-AFRICA-SECRETARY-GENERAL’S-

MESSAGE-ON-THE-OCCASION-OF-THE-

INTERNATIONAL-MIGRANTS-DAY-ON-

18-DECEMBER-2019.HTML  

-  fodnoter af Jørgen Olsen. 
 

"Vi opfordrer byer og landområder på 

kontinentet til at overholde Charter of African 

Local Authorities2”, lyder budskabet fra 

UCLGA’s generalsekretær i forbindelse med 

Den Internationale Migrantdag den 18. 

december 2019.  

 

 

 

 
1 På engelsk United Cities and Local Governments of Africa. 
 

2 Charter for Afrikanske Lokale Myndigheder. 
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Jean Pierre Elong Mbassi 

sammen med Emmaus Internationals 

generalsekretær, Nathalie Péré-Marzano 
(foto: Patrick Piro) 

 

Hvert år i december fejrer FN International 

Migrantdag.  

 

Denne fejring giver UCLG Afrika muligheden for 

igen at gentage at lokale og regionale 

myndigheder går forrest i ledelsen af migration. 

Normalt forlader migranter en by for midlertidigt 

eller permanent at slå sig ned i en anden by i deres 

hjemland, region og kontinent eller i et andet land 

end deres hjemland. Måden disse migranter bliver 

modtaget af værtsamfundet, tilkendegivelsen af 

deres og deres familiers rettigheder og pligter. 

måden de bliver integreret i værtssamfundet, 

muligheden for at tjene til føden, muligheden for 

at uddanne deres børn, muligheden for at 

understøtte dem selv og deres familier afhænger 

alt sammen af den omtanke og værdighed, de 

bliver behandlet med. 

 

Derfor fik borgmestrene og andre ledere af lokale 

afrikanske myndigheder – som mødtes på det 

ottende Africities Summit3, der blev afholdt i 

november 2018 i Marrakech i Marokko – til at 

 
3 Topmøde for afrikanske byer og lokalsamfund. 
 

4 Global Compact for Safe, Ordly and Regular 
Migration er en mellemstatsligt forhandlet aftale, 

indføre Charter of African Local Authorities for 

Migration.  

Dette charter indeholder et sæt regler, der skal 

overholdes, når det gælder mødet med migranter, 

dem de byder velkommen i deres lokalsamfund 

såvel som dem der forlader sit hjem for at slå sig 

ned andre steder. 

 

Vi opfordrer byer og landområder på 

kontinentet til at overholde denne vedtægt og 

opfordrer dem til at udvikle partnerskaber og 

samarbejder med byer og lokalsamfund i 

andre lande, regioner eller kontinenter i 

behandlingen af migranter.   

 

Da varetagelsen af migration ligger til grund for 

spændinger mellem stater eller regioner, og fordi 

isolation synes at være den foretrukne løsning på 

disse spændinger, lancerer UCLG Afrika nu en 

alvorsfuld appel til byer og landområder i Afrika 

og andre regioner i verden om at være 

solidaritetens og ligeværdighedens vogtere blandt 

mennesker; og at de gør migrationsvaretagelse til 

en gæring af multilateralisme i byer og 

landområder, og anerkender at migration udgør en 

stærk indsats til dynamikken og udviklingen af 

mange afrikanske byer og landområder. 

 

UCLG Afrika opfordrer alle 

migrationsledelsesaktører, herunder alle de 

landflygtige, til at implementere forpligtelserne af 

Global Compact for Safe, Ordly and Regular 

Migration4, og at støtte lokale og regionale 

afrikanske myndigheder i implementeringen af 

den afrikanske vedtægt om lokale og regionale 

afrikanske migrationsforvaltninger, inklusive 

bestemmelser om gæstfrihed, solidaritet og 

beskyttelsen af migranters rettigheder. 

 

UCLG Afrika håber inderligt at den 18. december 

vil blive brugt til overalt at fejre det store bidrag, 

som migranter giver til den kulturelle diversitet i 

landområder, til udbredelse af viden og knowhow, 

og for promoveringen af selskabelighed mellem 

menneskegrupper, en uomgængelig betingelse for 

en verden med fred og harmoni.  

udarbejdet under FN's regi, der beskriver sig selv som 
at dække "alle dimensioner af international migration 
på en holistisk og omfattende måde". 


